




للصف السادس العلمي

 ورهــــــــــــــــــــطــــاألدب وت

 ما األدب ؟ وَعمَّ يعرب ؟س : 

األدب هو الكالم اجليد املنظوم واملنثور , وما يتصل به من تفسري او تعليل , وهو تعبري عن ج : 

تراث األمة وسجلها احلضاري والثقايف والفكري , وُيحدث يف نفس  العواطف بأسلوب مجيل .. وهو

سامعه وقارئه لذة فنية وانفعااًل خاصًا ..

ماذا ُيحدث األدب يف نفس املتلقي ) قارئه أو سامعه ( ؟س : 
خاصًا حيرك املشاعر واألحاسيس . لذة فنية وانفعااًلج : 

ما القيمة احلضارية لألدب ؟س : 
األمة وسجلها احلضاري والفكري والثقايف .هو تراث ج : 

: ال ميكن التعبري عن األدب بكلمات أو مجل , علل ذلك .س 
ألن األدب يف حقيقة األمر تراث األمة وسجلها احلضاري والفكري والثقايف .ج : 

ما الفرع األكرب يف األدب العربي ؟ وما ُيشكل ؟سؤال املناقشة : 
يف األدب العربي , وُيشكل عاطفة جياشة ونغمًا عذبًا واسلوبًا جزاًل قويًا  الشعر هو الفرع األكربج : 

حيث جتب القوة , وهو نغم حزين واسلوب سهل يف املوضوعات اليت تناسب ذلك .

ُيعد الشعر الفرع األكرب يف األدب العربي ؟س : 
نفس االجابة السابقة .ج : 

النفسية ؟  يتناسب اسلوب الشاعر وحالتهسؤال املناقشة : 
ان اسلوب الشعر ونغمه يناسبان احلالة اليت يصورانها قوة ورقة ؟ : أو

ان الشعر يشكل عاطفة جياشة ونغمًا عذبًا واسلوبًا جزاًل قويًا حيث جتب القوة , وهو نغم حزين ج : 

يصورانها قوة واسلوب سهل يف املوضوعات اليت تناسب ذلك , وهكذا يناسب اسلوبه ونغمه احلالة اليت 

ورقة .

ِلَم ُوِجَد األدب قدميًا يف املشرق واملغرب ؟س : 
وِجَد األدب قدميًا يف املشرق واملغرب وعلى مر العصور ألنه يليب حاجات انسانية وفكرية وروحية ج : 

وثقافية .

ب اإلنشائي :  دتعريف األ
آخر وتصقل بالثقافة والدربة  هو تعبري وابداع يقوم على موهبة فطرية خاصة تتهيأ إلنسان دون

وهو كالرسم والنحت واملوسيقى , وقد وجد هذا القدم يف املشرق واملغرب وعلى مر العصور ألنه يليب 

حاجات انسانية وفكرية وثقافية وروحية .
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 األدب االنشائي كالرسم والنحت واملوسيقى ؟علل : 
 آخر . ألنه يقوم على موهبة فطرية خاصة تتهيأ إلنسان دونج : 

 ما احلاجات اإلنسانية اليت يلبيها األدب ؟ وما الذي حيدثه األدب يف نفس املتلقي ؟سؤال املناقشة : 
يليب حاجات انسانية وفكرية وروحية وثقافية , وحيدث األدب يف نفس قارئه وسامعه لذة فنية ج : 

 وانفعااًل خاصًا .

 تعريف األدب الوصفي :
ق مبا يكتبه الشاعر أو الكاتب من نصوص ابداعية وإمنا يتعلق بوصف هو نوع آخر من األدب ال يتعل

تلك النصوص وحتليلها وتقوميها أو احلديث عن التأثري املتبادل بني نص أدبي وغريه من النصوص 

 األدبية .

 النقد األدبي , األدب املقارن , تأريخ األدب . أنواع األدب الوصفي :

 ؟ِبَم متثل األدب س : 
 األدب منذ أمد بعيد بنوعني هما الشعر والنثر .متثل ج : 

 ما قسما األدب ؟ وما انواع كل منها ؟سؤال املناقشة : 
 الشعر والنثرج : 

 وجداني ) غنائي ( , ملحمي , متثيلي , تعليمي . انواع الشعر :

 القصرية , الرواية .املقالة , اخلطبة , التمثيلية النثرية , املسرحية , السرية , القصة  انواع النثر :

 رى مثل العراقيني يف سومر وبابل ؟خان األدب عرفه العرب كما عرفته أمم أس : 
 ألن األدب ذو طبيعة انسانية .ج : 

 لألدب طبيعة انسانية .علل : 
 ألن األدب عرفه العرب كما عرفته أمم أخرى مثل العراقيني يف سومر وبابل .ج: 

 لشعر والنثر قبل االسالم ؟ما ُيعد ما وصل الينا من اس : 
ما وصل الينا من الشعر والنثر قبل االسالم ُيعد سجال حافال بأروع آيات الفن الرفيع والسيما فن ج : 

 الشعر , اذ وصل الينا ما قد بلغ حد الكمال سواء أكان من حيث املعنى أم من حيث املبنى .

 بلغ حد الكمال , علل ذلك . ما وصل الينا من شعر اجلاهلية كان قدسؤال املناقشة : 
ألنه يعد سجاًل حافاًل بأروع آيات الفن الرفيع والسيما الشعر , إذ وصل الينا ما قد بلغ حد الكمال ج : 

 سواء أكان من حيث املعنى أم من حيث املبنى .

 ما اهم ما يشكل القصيدة من حيث املبنى واملعنى ؟س : 
 جند ان لكل قصيدة ما يلي :ج : 

 أي حبر من حبور الشعر وهو أهم جزء من القصيدة ألنه ميثل موسيقا الشعر . القصيدة :. وزن 1
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 وهو حرف الروي الذي ينتهي به البيت الشعري وتلتزم به أبيات القصيدة . ة :ـيــافـقــ. ال2

 هو فكرة القصيدة والغرض املوحد فيها . ى :ـنـعـــمـ. ال3

 حيوي املعنى والصياغة اليت تقدم بها االفكار .هو االسلوب الذي  ل :ــكـــشــ. ال4

 ما أهم ما يشكل بناء القصيدة ؟س : 
 أي حبر من حبور الشعر وهو أهم جزء يف القصيدة ألنه ميثل موسيقى الشعر . :   . الوزن 1ج : 

 وهو حرف الروي الذي ينتهي به البيت الشعري وتلتزم به أبيات القصيدة . . القافية :2      

 ماذا نعين مبوسيقى الشعر ؟س : 
  مبوسيقى الشعر ) ونن القصيدة ( أي حبر من حبور الشعر وهو أهم جزء يف القصيدة .نعينج : 

 ما الشكل الذي تقدم به القصيدة ؟سؤال املناقشة : 
 الشكل هو االسلوب الذي حيوي املعنى والصياغة والذي تقدم به االفكار .ج : 

 اجلاهلي قد أدى هدفه املنشود ؟هل ان الشعر يف العصر س : 
 لعلنا ال جنايف احلقيقة اذا قلنا ان األدب يف العصر اجلاهلي قد أدى هدفه املنشود عند املرسل واملتلقي ج : 

 حمدد ؟ تأريخِبَم متيز ادب العرب يف جاهليتهم وأول اسالمهم ؟ وهل لنشأة األدب س : 
مهم أدب خصب ومل يكن لنشأة األدب تأريخ حمدد لقد كان عند العرب يف جاهليتهم وأول اسالج : 

 النعدام التدوين .

 حمدد ؟ علل ذلك . تأريخمل يكن لنشأة األدب العربي س : 
 النعدام التدوين .ج : 

 متى بدأ عصر التدوين ؟س : 
بدأ بنحو منتصف  القرن الثاني للهجرة , فقد قسم الباحثون األدب حبسب فنونه واغراضه ج : 

ومراتب شعرائه , وثم تابعهم الباحثون يف كل عصر حتى صار تأريخ األدب يقسم وفق وبيئاته 

 العصور .

 كيف قسم الباحثون األدب ؟سؤال املناقشة : 
قسم الباحثون تأريخ األدب العربي يف عصر التدوين حبسب فنونه وأغراضه وبيئاته ومراتب ج : 

 شعرائه .

 اليت اتفق الباحثون على تقسيمها ؟ وِبَم حيدد كل عصر ؟ما العصور األدبية سؤال املناقشة : 
 ميتد اىل حدود مئيت عام كما ذكر اجلاحظ .     العصر اجلاهلي :. 1ج : 

 هـ ( 40هـ وحتى  1ميتد من )     : العصر االسالمي. 2      

 هـ (  132هـ وحتى  41ميتد من )         : العصر األموي. 3      



 للصف السادس العلمي
 

  

 

 هـ (  656هـ وحتى  132ميتد من )       : العباسيالعصر . 4      

 هـ وحتى العصر احلديث (  656ميتد من )       : العصر احلديث. 5      

 . العصر احلديث ثم املعاصر. 6      

 يعد عصر التدوين العصر الذهيب لألدب , علل ذلك .سؤال املناقشة : 
اىل التجديد وجند مظاهر التجديد يف الشعر يف بنائه  ألن يف هذا العصر اندهرت فنون األدب ومالتج : 

 واسلوبه وخصائصه واغراضه ومعانيه ولغته .

 ما يعد عصر التدوين ؟ وِلَم ؟س : 
 حيسن بنا ان نقف عند عصر التدوين حنو منتصف القرن الثاني اهلجري ؟س : 

 نفس جواب السؤال السابق .ج : 

 التدوين ؟ و فيَم متثل ؟ما حال األدب يف عصر سؤال املناقشة : 
يف عصر التدوين اندهرت فنون األدب مجيعًا الشعرية والنثرية ومالت اىل التجديد حيث جند ج : 

 مظاهر التجديد يف الشعر يف بنائه وخصائصه واغراضه ومعانيه ولغته .

 أين جند مظاهر التجديد يف الشعر ؟س : 
 ومعانيه ولغته . جند ذلك يف بنائه واسلوبه وخصائصه واغراضهج : 

 إآلَم اجته شعراء ادبنا احلديث يف القرن التاسع عشر ؟    س : 
 اجتهوا اىل ربط القديم باحلديث .ج : 

 اتفق الباحثون على بداية العصر احلديث , أوضح ذلك .سؤال املناقشة : 
الشعراء اىل اتفق الباحثون على بداية العصر احلديث يف القرن التاسع عشر حيث اجته عدد من ج : 

 ربط القديم باحلديث .

 ما التطورات املهمة اليت حدثت يف الشعر حبلول عصر النهضة ؟س : 
لقرن العشرين على اظهور مدارس التجديد ومنها : مدرسة الشعر احلر يف نهاية النصف االول من ج : 

 أيدي بدر شاكر السياب ونانك املالئكة وبلند احليدري وعبد الوهاب البياتي .

 حماوالت التجديد يف الشعر العربي

 ناقش العبارة التالية ) ظل الشعر العربي قبل عصر النهضة يدور يف حلقة ضيقة ( سؤال املناقشة : 
ما حال الشعر العربي قبل عصر النهضة والسيما يف النصف األول من القرن التاسع عشر وما قبله  :أو 

 ؟
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النهضة والسيما يف النصف األول من القرن التاسع عشر وما ظل الشعر العربي مبجمله يف عصر ج : 

قبله يدور يف حلقة ضيقة من املوضوعات الذاتية الفردية اليت ال متس روح الشعر وال حياة الناس وال 

شؤونهم العامة , حتى غرق يف نظم ال صلة له بالشعر غري الونن والقافية كشعر املناسبات , ونظم 

 لشعري , واملساجالت االرجتالية .االلغان , والتأريخ ا

 ما موضوعات الشعر يف العصر الذي سبق النهضة ؟ وما مساته ؟سؤال املناقشة : 
ذاتية , فردية , ال متس روح الشعر وال حياة الناس وال شؤونهم العامة كشعر  موضوعاته :ج : 

 املناسبات ونظم االلغان والتأريخ الشعري واملساجالت االرجتالية .

 هو شعر ضعف فيه اخليال واجلمال الفين والعاطفة وعمق التجربة . ه :ـــاتــمـــس      

) لقد قصر الشعر عن ان ميثل حاجات الناس يف عصر ما قبل النهضة ( , ما داللة سؤال املناقشة : 
 هذه املقولة ؟ وَعمَّ قصر تعبريه ؟

النهضة مل ينبع من معاناة الشاعر لتجربة ذات . تدل هذه املقولة على ان الشعر يف عصر ما قبل 1ج : 

 جو مميز .

. قصر تعبريه عن متثيل الناس أو التعبري عن همومهم االجتماعية والثقافية واالقتصادية إال يف 2     

 القليل النادر وباختصار اصيب الشعر باجلمود الفين .

 تعريف اجلمود الفين :
من معاناة الشاعر لتجربة ذات جو مميز وقصر تعبريه عن  ان الشعر يف عصر ما قبل النهضة مل ينبع

متثيل الناس أو همومهم االجتماعية و الثقافية واالقتصادية إال يف القليل النادر وباختصار اصيب 

 باجلمود الفين .

 ما أهم مظاهر اجلمود الفين يف شعر عصر ما قبل النهضة ؟س : 
 توليد الصورة الشعرية اليت هي النتاج األمثل له . ضعف اخليال الشعري وما اعقبه من ضعف يف1

 . املبالغات والغلو يف أكثر االغراض الشعرية مثل ) املدح , واهلجاء , والرثاء , ... وغريها ( 2

 . غياب الصدق بنوعيه الفين واملوضوعي بسبب تكلف جتربة الشاعر .3

وجيهل اسرارها ودالالتها . ركاكة االسلوب والضعف اللغوي , اذ يبدو الشاعر غري متمكن من لغته 4

 ومواطن اجلمال فيها .

. التالعب باأللفاظ واالغراق باحملسنات البديعية والتزويق اللفظي واالكثار من نظم التشطري 5

 والتخميس .

املوضوع يف كثري من االحيان فبدت قصائد الشعراء . غياب الوحدة العضوية يف القصيدة ووحدة 6

 متعددة االغراض .

 انتبه عزيزي الطالب كل نقطة من مظاهر اجلمود قد تكون تعلياًل . *
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 حل العصر احلديث فبدأ لعوامل النهضة تأثري يف الشعر , وضح ذلك .س : 
ع عشر وبداية القرن العشرين منت رغبة ملحة يف التغيري والتجديد والسيما نهاية القرن التاسج : 

جبهود بعض الشعراء مثل حممود سامي البارودي يف مصر واحلبوبي يف العراق وكانت أوىل تلك احملاوالت 

 ما ُعرف بـ ) مدرسة اإلحياء احملافظني ( ؟

الشعري , ما الذي اعقب  اخليالمن مظاهر اجلمود يف الشعر العربي قبل عصر النهضة ضعف س : 
 ذلك؟

 اعقبه ضعف يف توليد الصورة الشعرية اليت هي النتاج االمثل له .ج : 

من مظاهر مجود الشعر العربي يف عصر ما قبل النهضة غياب الصدق بنوعيه الفين واملوضوعي , س : 
 علل ذلك .

 بسبب تكلف جتربة الشاعر .ج : 

لضعف اللغوي , فيَم من مظاهر مجود الشعر العربي يف عصر ما قبل النهضة ركاكة االسلوب واس : 
 يبدو ذلك ؟

 يبدو يف عدم متكن الشاعر من لغته وجهل اسرارها ودالالتها ومواطن اجلمال فيها .ج : 

تأثر العصر احلديث بعوامل النهضة وكذلك تأثر بها االدب , فكيف ترى ذلك ؟ مع سؤال املناقشة : 
 الشاهد .

 احلديث ؟ما تأثري عوامل النهضة يف الشعر العربي أو : 
. منت رغبة ملحة يف التغيري والتجديد لدى الشعراء , والسيما يف نهاية القرن التاسع عشر ومطلع 1ج : 

 القرن العشرين جبهود بعض الشعراء مثل : 

 حممود سامي البارودي من مصر , وحممد سعيد احلبوبي يف العراق .

تجديد يف نهاية النصف االول من القرن حماوالت جادة لتطوير الشعر العربي وصوال اىل ال. قامت 2

 العشرين , وكانت أوىل تلك احملاوالت ما يعرف مبدرسة اإلحياء ) احملافظني ( 

 

 االسئلة الوزارية اخلاصة بهذا القسم

 2006الدور االول 
 واملغرب ؟ما هو ) االدب االنشائي ( أو ) االبداعي ( ؟ وعالَم يقوم ؟ وِلَم وجد قدميا يف املشرق  -

االدب االنشائي هو تعبري ابداعي , وهو كالرسم والنحت واملوسيقا , يقوم على موهبة فطرية ج : 

خاصة تتهيأ إلنسان دون آخر , وتصقل بالثقافة والدربة ووجد هذا االدب قدميا يف املشرق واملغرب 

 وعلى مر العصور ألنه يليب حاجات انسانية وفكرية وثقافية وروحية .
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 2010ر الثاني الدو
 بنا , علل ذلك .دُيعد عصر التدوين العصر الذهيب يف أ -

ألن يف هذا العصر اندهرت فنون االدب مجيعًا , الشعرية والنثرية ومالت اىل التجديد وجتد هذا ج : 

 التجديد يف الشعر يف : بنائه واسلوبه وخصائصه واغراضه ومعانيه ولغته .

 2011الدور االول 
 يشكل بناء القصيدة ؟ وما املقصود بالفكرة ؟ما أهم ما  -

يف بناء القصيدة جند ان كل قصيدة هلا ونن معني , أي حبر من حبور الشعر , وهذا يف موسيقا الشعر ج : 

الذي ميثل اجلزء املهم يف بناء القصيدة فضاًل على  القافية وهي حرف الروي الذي ينتهي به البيت 

 ابيات القصيدة , أما فكرة القصيدة فهي املعنى والغرض املوحد فيها .الشعري ثم تلتزم به بقية 

 2012الدور االول 
 يتناسب اسلوب الشاعر وحالته النفسية , وضح ذلك . -

ان الشعر يشكل عاطفة جياشة ونغما عذبا واسلوبا جزال قويا حيث جتب القوة وهو نغم حزين ج : 

 ناسب اسلوبه ونغمه احلالة اليت يصورها قوة ورقة . سهل يف املوضوعات اليت تناسب ذلك وهكذا ي

 2012الدور الثاني 
 قبلهم , علل ذلك . أخرىنستطيع ان نقول : ان االدب عرفه العرب كما عرفته امم  -

 ألنه ذو طبيعة انسانية ج : 

 2012الدور الثاني 
 بي .حيسن بنا ان نقف عند عصر التدوين , وضح ذلك مبينا أثره يف األدب العر -

ألن هذا العصر هو العصر الذهيب لألدب العربي , فقد اندهرت فيه فنون األدب مجيعًا الشعرية ج : 

واغراضه والنثرية ومالت اىل التجديد , وجند مظاهر التجديد يف الشعر : يف بنائه واسلوبه وخصائصه 

 ومعانيه ولغته .

 2014,  الدور الثاني    2013الدور االول 
 الشعر الذي وصلنا من العصر اجلاهلي ؟ وما ميزته ؟ماذا يعد  -

 يعد سجال حافال بأروع آيات الفن , وال سيما فن الشعر .ج : 

ميزته : اذ وصل الينا من الشعر ما قد بلغ حد الكمال سواء أكان من حيث املبنى أم كان من حيث 

 املعنى 
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 قبل النهضةعصر ما االسئلة الوزارية اخلاصة بظواهر اجلمود يف 

 2014, الدور االول التكميلي    2011الدور االول 
 علل : غياب الصدق بنوعيه الفين واملوضوعي يف الشعر قبل عصر النهضة . -

 بسبب تكلف جتربة الشاعر .ج : 

 2013, الدور الثاني      2012الدور الثاني 
 ذكر ثالث ظواهر منها .للجمود الفين يف الشعر العربي قبل عصر النهضة ظواهر عدة , ا -

 . ضعف اخليال الشعري وما أعقبه من ضعف يف توليد الصورة الشعرية اليت هي النتاج األمثل له1ج : 

 . املبالغات والغلو يف اكثر االغراض الشعرية مثل : املدح واهلجاء , والغزل , والرثاء , ... وغريها .2     

 واملوضوعي : بسبب تكلف جتربة الشاعر .. غياب الصدق بنوعيه الفين 3     

 

 مدرسة اإلحياء ) احملافظني (

 ماذا تعين لفظة مدرسة يف أوىل حماوالت تكوين الشعر العربي ؟س : 
 فهمك للفظة مدرسة . خاللما معنى ) تأسيس واتباع وشيوع ( ؟ من أو : 
ان لفظة ) مدرسة ( تعين جمموعة من الشعراء يف قطر واحد أو اكثر ُيجمعون على تبين اعراف ج : 

ذات مسات حمددة من خالل نتاجهم الشعري أو النثري , ويتبعهم آخرون اعجابًا بأسلوبهم يف  ادبية 

 النظم , ثم يشيع ذلك فاملدرسة اذن ) تأسيس واتباع وشيوع ( 

 لك لفظة ) اإلحياء ( يف الشعر كما ورد يف منهجك ؟ ماذا توحيسؤال املناقشة : 
اإلحياء : هو اعادة الشعر العربي القديم اىل سابق عهده وإحياءه من رقدته والعودة به اىل تقاليده ج : 

أو استحياء الشعر العربي القديم يف اصالته , ورصانته , وقوة اسلوبه , مع احتفاظ الشاعر بشخصيته 

مع منجزات عصره بعد ان فقد السعر تلك اخلصائص على ايدي شعراء القرون  وقدرته على التفاعل

 السابقة .

َعمَّ عرب شعراء مدرسة ) اإلحياء ( ؟ وكيف وازنوا بني عناصر الشعر العربي القديم وقضايا س : 
 االنسان املعاصر ؟ 

 . حاول شعراء مدرسة اإلحياء التعبري عن انفسهم بصدق ووضوح 1ج : 

 اننوا مواننة فنية رائعة بني عناصر الشعر القديم وقضايا االنسان املعاصر .. و2     

 . أحدثوا تواصال حيًا مثمرا بني املاضي واحلاضر .3     
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 من مثل مدرسة اإلحياء وكان رائدًا فيها ؟س : 
( وتبعه  أهم من مثل مدرسة اإلحياء وكان الرائد فيها هو الشاعر املصري ) حممود سامي الباروديج : 

من مصر كل من : امساعيل صربي , أمحد شوقي , حافظ ابراهيم , أما يف العراق فقد مثلها الشاعر 

 حممد سعيد احلبوبي , ومجيل صدقي الزهاوي , ومعروف الرصايف , وحممد مهدي اجلواهري .

 البارودي واجلواهري ( . خطىناقش العبارة التالية ) سار قسم من الشعراء على سؤال املناقشة : 
 . سار قسم من الشعراء على خطى البارودي واجلواهري يف التعبري عن انفسهم بصدق ووضوح1ج : 

 . ونانوا مواننة فنية رائعة بني عناصر الشعر العربي القديم وقضايا االنسان املعاصر .2     

 . أحدثوا تواصال حيا مثمرا بني احلاضر واملاضي .3     

 ت مدرسة اإلحياء ؟دملن مهملناقشة : سؤال ا
مهدت مدرسة اإلحياء السبيل لشعراء آخرين حاولوا التطوير بعض الشيء مسوا ) احملافظني ج : 

املعتدلني ( بعد ان اختذت مدرسة اإلحياء من شعرنا العربي القديم مثااًل تسري على خطاه يف االغراض 

 واالساليب واللغة والصورة الشعرية .

 ماذا اختذت مدرسة اإلحياء من شعرنا القديم ؟سؤال املناقشة : 
 اختذت من شعرنا القديم مثااًل تسري على خطاه يف االغراض واالساليب والصورة الشعرية .ج : 

 مَب التزم شعراء مدرسة احملافظني ؟ عمَّ عربوا ؟ سؤال املناقشة : 
 . التزم شعراء مدرسة احملافظني بالعشر املونون واملقفى 1ج : 

. عربوا عن احلياة اجلديدة وما رافقها من احداث سياسية واجتماعية وثقافية بروح راغبة يف 2     

 التغيري طاحمة يف التجديد

 . ان مفهوم التجديد مل يكن واضحًا لديهم .3     

 حملافظون يف الشعر ؟ وملاذا ؟ما الذي طوره الشعراء اسؤال املناقشة : 
طوروا يف الصور الشعرية واالساليب واللغة مبا ينسجم وتطور احلياة والناس والذائقة االدبية ج : 

 ولكنهم ظلوا حمدودين . 

 تسمية مدرسة ) احملافظني ( أو ) املعتدلني ( . سؤال املناقشة : 
تطور احلياة وكانت رغبتهم عدم احداث طفرة ال ألن شعرائهم آمنوا بالتطوير املتأني املنسجم مع ج : 

 تنسجم مع طبيعة األمور هلذا اطلق عليهم املعتدلني او احملافظني .

 الذي آمن به شعراء مدرسة احملافظني ؟ و فيَم كانت رغبتهم ؟ما سؤال املناقشة : 
م احداث طفرة ال آمنوا بالتطور املتأني املعتدل املنسجم مع تطور احلياة , وكانت رغبتهم عدج : 

 تنسجم مع طبيعة األمور . 
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 ما التسمية اليت اطلقها بعض الدارسني على مدرسة احملافظني ؟س : 
 اطلق عليهم مدرسة ) الشعر االجتماعي ( لكثرة اهتمامهم بالقضايا االجتماعية .ج : 

 من أهم من مثل مدرسة احملافظني املعتدلني من الشعراء ؟س : 
 . من مصر : امحد شوقي , حافظ ابراهيم , امحد حمرم 1ج : 

. من العراق : معروف الرصايف , عبد احملسن الكاظمي , حممد رضا الشبييب , مجيل صدقي 2     

 الزهاوي 

 

 االسئلة الوزارية اخلاصة مبدرسة ) اإلحياء (

  2005الدور األول 

 اإلحياء ؟ ومن أهم من مثل هذه املدرسة يف مصر ؟ما معنى اإلحياء ؟ وماذا حاول شعراء مدرسة  -
اإلحياء : هو اعادة الشعر العربي القديم اىل سابق عهده , وإحياؤه من رقدته والعودة به اىل تقاليده ج : 

أو استحياء الشعر العربي القديم يف اصالته ورصانة لغته وقوة اسلوبه , مع احتفاظ الشاعر بشخصيته 

 مع منجزات عصره بعد ان فقد تلك اخلصائص على ايدي شعراء القرون السابقة وقدرته على التفاعل 

حاولوا التعبري عن انفسهم بصدق ووضوح , وواننوا مواننة فنية رائعة بني عناصر الشعر القديم        

 ) املوروث ( وقضايا االنسان يف عصر النهضة , و أحدثوا تواصال حيا مثمرا بني احلاضر واملاضي 

من مثل هذه املدرسة يف مصر وكان الرائد فيها الشاعر املصري حممود سامي البارودي , وتبعه يف أهم 

 مصر : امساعيل صربي , وأمحد شوقي , وحافظ ابراهيم .

 2005الدور الثاني 

 علل : مّسى بعض الدارسني مدرسة احملافظني بـ ) مدرسة الشعر االجتماعي ( . -
 االجتماعية . لكثرة اهتمامهم بالقضاياج : 

 2006الدور االول 

ماذا طور شعراء ) مدرسة احملافظني ( ؟ ومباذا اتسمت حماوالتهم يف جمال تطوير الشعر العربي  -
 احلديث ؟

طوروا يف الصور الشعرية واالساليب واللغة مبا ينسجم وتطور احلياة والناس والذائقة االدبية ج : 

 ولكنهم ظلوا حمدودين .

 2006الدور الثاني 

 ما الذي طوره شعراء ) مدرسة احملافظني ( ؟ ومَب آمنوا ؟ -
ج : طوروا يف الصور الشعرية واالساليب واللغة مبا ينسجم وتطور احلياة والناس والذائقة األدبية 

 ولكنهم ظلوا حمدودين , آمنوا بالتطوير املتأني املنسجم مع تطور احلياة .
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 2007الدور االول 

 مدرسة ) اإلحياء ( ؟ ومباذا احتفظ الشاعر يف هذه املدرسة ؟ ماذا وازن شعراء -
ونانوا مواننة فنية رائعة بني عناصر الشعر  العربي القديم ) املوروث ( وقضايا االنسان يف عصر ج : 

النهضة , وحيتفظ الشاعر بشخصيته وقدرته على التفاعل مع منجزات عصره بعد ان فقد الشعر تلك 

 عراء القرون السابقة .اخلصائص على أيدي ش

 2007الدور الثاني 

 ِبَم آمن شعراء مدرسة احملافظني ) املعتدلني ( ؟ وِبَم رغبوا ؟ وِلَم مسوا باملعتدلني ؟ -
آمنوا بالتطوير املتأني املنسجم مع تطور احلياة , وكانت رغبتهم يف التطوير كما يبدوا هي عدم ج : 

 وهلذا اطلق عليهم املعتدلون او احملافظون .احداث طفرة ال تنسجم مع طبيعة االمور 

  2009الدور االول 

 ما املراد بـ ) املدرسة تأسيس واتباع وشيوع ( ؟ -
ان لفظة مدرسة تعين جمموعة من الشعراء يف قطر واحد أو اكثر جيمعون على تبين اعراف ادبية ج : 

رون اعجابا بأسلوبهم يف النظم , ذات مسات حمددة من خالل نتاجهم الشعري أو النثري , ويتبعهم آخ

 ثم يشيع ذلك فاملدرسة اذن ) تأسيس واتباع وشيوع ( .

 2009الدور الثاني 

 ِبَم آمن شعراء مدرسة احملافظني ) املعتدلني ( ؟ وِبَم رغبوا ؟ مستشهدا ببيتني لشاعر من هذه املدرسة  -
رغبتهم يف التطوير كما يبدوا هي عدم آمنوا بالتطوير املتأني املنسجم مع تطور احلياة وكانت ج : 

 احداث طفرة ال تنسجم مع طبيعة األمور , وهلذا اطلق عليهم املعتدلون احملافظون .

 قال البارودي : 

 ب وغده  ــيسود وضيعه        ويملك اعـــنــاق الــمـطـالأبى الدهر إّلا أن 

 يف غمده  فحتاام نسري فـي دياجير محنة        يضيق بها عن صحبة الس

 2010الدور األول 

 وضح : ماذا حاول شعراء مدرسة اإلحياء ؟ ومن أهم من مثل هذه املدرسة يف مصر ؟ استشهد له ببيتني  -
حاولوا التعبري عن انفسهم بصدق ووضوح , وواننوا مواننة فنية رائعة بني عناصر الشعر العربي ج : 

 النهضة , واحدثوا تواصال حيًا بني احلاضر واملاضي .القديم ) املوروث ( وقضايا االنسان يف عصر 

أهم من مثل هذه املدرسة يف مصر وكان الرائد فيها الشاعر املصري حممود سامي البارودي وتبعه يف 

 مصر امساعيل صربي , وأمحد شوقي , وحافظ ابراهيم .

 قال البارودي : 

 ب وغده  ــالــمـطـال يسود وضيعه        ويملك اعـــنــاقأبى الدهر إّلا أن 

 فحتاام نسري فـي دياجير محنة        يضيق بها عن صحبة السيف غمده  



 للصف السادس العلمي
 

  

 

 2011الدور األول 

 هذه املدرسة من الشعر القديم ؟ ختذتهاماذا نعين باإلحياء يف الشعر ؟ وما الذي  -
أو اإلحياء : هو اعادة الشعر العربي اىل سابق عهده وإحياؤه من رقدته والعودة به اىل تقاليده ج : 

استحياء الشعر العربي القديم يف أصالته ورصانته وقوة اسلوبه , مع احتفاظ الشاعر بشخصيته 

ون وقدرته على التفاعل مع منجزات عصره بعد ان فقد الشعر تلك اخلصائص على ايدي شعراء القر

 السابقة .

اختذت مدرسة اإلحياء من شعرنا العربي القديم مثااًل تسري على خطاه يف االغراض واالساليب واللغة 

 وكثري من الصور الشعرية . 

 2011الدور األول 

 ما الذي قصده الباحثون بالشعر االجتماعي ؟ -
 اهتمامهم بالقضايا االجتماعية .هي تسمية اطلقها بعض الدارسني على مدرسة احملافظني لكثرة ج : 

 2011الدور الثاني 

 ما معنى اإلحياء ؟ وماذا حاول شعراء اإلحياء ؟ مستشهدا ببيتني لشاعر من هذه املدرسة . -
اإلحياء : هو اعادة الشعر العربي اىل سابق عهده وإحياؤه من رقدته والعودة به اىل تقاليده أو ج : 

يف اصالته ورصانته وقوة اسلوبه , مع احتفاظ الشاعر بشخصيته استحياء الشعر العربي القديم 

وقدرته على التفاعل مع منجزات عصره بعد ان فقد الشعر تلك اخلصائص على ايدي شعراء القرون 

 السابقة .

حاولوا التعبري عن انفسهم بصدق ووضوح , وواننوا مواننة فنية رائعة بني عناصر الشعر العربي 

 ( وقضايا االنسان يف عصر النهضة , وأحدثوا تواصال حيًا بني احلاضر واملاضي .القديم ) املوروث 

 قال البارودي : 

 ب وغده  ــيسود وضيعه        ويملك اعـــنــاق الــمـطـالأبى الدهر إّلا أن 

 فحتاام نسري فـي دياجير محنة        يضيق بها عن صحبة السيف غمده  

 2013الدور األول 

 .تلّمس تعلياًل مناسبًا : تسمية مدرسة احملافظني باملعتدلني  -
ج : ألن شعراؤها آمنوا بالتطوير املتأني املنسجم مع تطور احلياة وكانت رغبتهم يف التطوير كما يبدوا 

 هي عدم إحداث طفرة ال تنسجم مع طبيعة األمور وهلذا  اطلق عليهم املعتدلون أو احملافظون .

 2014الدور االول 

 ِبَم آمن الشعراء احملافظون ؟ وملاذا ُسّموا باملعتدلني ؟ -
ألن شعراؤها آمنوا بالتطوير املتأني املنسجم مع تطور احلياة وكانت رغبتهم كما يبدوا هي عدم ج : 

 إحداث طفرة ال تنسجم مع طبيعة األمور وهلذا اطلق عليهم املعتدلون أو احملافظون .
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 2014الدور الثاني 

 ألي مدرسة شعرية أو مجاعة ينتمي ) الشبييب ( ؟ -
 ينتمي الشبييب اىل مدرسة اإلحياء .ج : 

 

 ) رائد مدرسة اإلحياء (حممود سامي البارودي .. 
 

. شاعر مصري من اسرة موسرة هلا صلة بأمور احلكم والسياسة , نشأ طموحًا , فتبوأ مناصب مهمة 1

 ان التحق بالسلك العسكري .بعد 

 . ثقف نفسه باالطالع على الرتاث العربي والسيما األدبي .2

 مقتبل العمر .. قرأ دواوين شعراء كبار , وحفظ شعرهم وهو يف 3

 . اعجب بالشعراء اجمليدين مثل : أبي متام , والبحرتي , وابن املعتز , وغريهم .4

العربي منذ اجلاهلية وحتى العصر العباسي وله ديوان مساه          . ألف كتابًا فيه خمتارات من الشعر 5

 ) ديوان البارودي ( .

 . أّيد ثورة ) ُعرابي ( فسجن , ثم نفي اىل خارج وطنه يف جزيرة ) سيالن ( .6

. عانى ما عانى يف منفاه من غربة عن االهل والوطن وقد فقد نوجته وابنته وهو بعيد عنهما ولكن 7

 واحلنني إليه هو اهلاجس األهم عنده .حب الوطن 

 . له قصيدة عنوانها ) أبى الدهر ( .8

 أهم ما جاء يف قصيدة ) أبى الدهر ( من افكار :
 . ميجد وطنه .2. ينتقد فيها الوضع السياسي .                         1

 عه عن املنافع الشخصية  .. يفخر بنفسه لرتف4. حيث على دفع الظلم واجلور .                       3

 

 االسئلة اخلاصة حبياة الشاعر

 ما ُيعد الشاعر حممود سامي البارودي ؟:  1س
 ُيعد الشاعر حممود سامي البارودي رائد مدرسة اإلحياء .ج : 

 كيف ثقف  البارودي نفسه ؟سؤال املناقشة : 
األدبي , فقرأ دواوين شعراء كبار وحفظ ثقف البارودي نفسه باالطالع على الرتاث العربي والسيما ج : 

 شعرهم وهو يف مقتبل العمر .

 مبن اعجب الشاعر حممود سامي البارودي ؟سؤال املناقشة : 
 اعجب بالشعراء اجمليدين مثل : أبي متام , والبحرتي , وابن املعتز , ... وغريهم .ج : 

 

 1904تويف  1838ولد سنة 
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 كار ؟ما عنوان قصيدة البارودي ؟ وما الذي جتده فيها من اف:  2س
 عنوان القصيدة ) أبى الدهر ( وجند فيه االفكار التالية : ج : 

 . ميجد وطنه .2. ينتقد فيها الوضع السياسي .                           1

 . يفخر بنفسه لرتفعه عن املنافع الشخصية .4. حيث على دفع الظلم واجلور .                         3

 عاشها البارودي ؟ما املعاناة اليت :  3س
عانى ما عانى يف منفاه من غربة عن االهل والوطن وقد فقد نوجته وابنته وهو بعيد عنهما ولكن ج : 

 حب الوطن واحلنني اليه هو اهلاجس األهم عنده .

 ما اهلاجس األهم عند البارودي ؟:  4س
 اهلاجس األهم عند البارودي هو حب الوطن واحلنني إليه .ج : 

 أبى الدهر () قصيدة 
 مطالِب وغدُهـاَق الــنــَك اعـلـــمــوي   يعُه          ــود وضــســُر إال أن يــــأبى الده

 يضيُق بها عن صحبة السيف غمدُه   حنٍة           ــِر مـيــي دياجـفحّتام نسري ف

 ْف اذا ضاَع جمدُهــأســـال يــــعليِه ف      إذا املرُء مل يدفع يَد اجلوِر إْن سطْت        

 اٍم ُيؤّدُهـمـــن ِحــــه مــيـلـــّر عـــأض        موِت كانت حياتُه      ـومن ذلَّ خوف ال

 محافِل محدُهـي الـى فـلــتـُُيسيُء وي         مًا      ـالـُة العنِي ظــــُل داٍء رؤيــتــــوأق

 ده ؟!ـعـي الدنيا بيوٍم يـرُح فـــفـــأي      اًل      ـــامــعالَم يعيُش املرُء يف الّدهر خ

 يلتُذ باحلك جلدُهرٍب ــــــذي جـــك      ُه      ــعــرى الّضيم يغشاه فيلتذ وقـــي

 ا يكفي ألمٍر يعُدُهـــــي الّسيِف مـوف              ةمـــــن العاِر أن يرضى الفتى مبذل

 دُهــوه وجــــان أوصاه أبــــا كـــمـــب    ـدًا إذا طلب العلى        جـوحـسُب الفتى م

 رًا يعجُز الطري بعدُهــُب أمـــلـــوأط    رمى الـقـــريب ترفعًا        أصُد عن الـمـ

 َم األذى شبَّ وقدُهـيـٌب إذا ســـلـــوق      ـــل الضيم نفٌس أبيٌة     مـــأبْت لـــي ح

 معاني الكلمات 
 

 
 
 
 
 
 

يصيبه يؤده :  اجلور : الظلم  دياجري : الظلمة الشديدة

 بداهية
شب وقده : التهبت 

 جذوته 
سيم األذى : اذيق 

 األذى 
ِحمام : 

 املوت 

وضيعه : احلقري 

 الدنيء
 يغشاه : يغطيه

 احملافل : اجملالس األدبية والشعرية
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 التعليق النقدي :
 البارودي ؟ماذا يبدو على قصيدة :  1س

 يبدو على قصيدة البارودي الظرفية املرحلية بسبب الظروف السياسية آنذاك .ج : 

 قصيدة البارودي ؟ وما تعدها ؟ خلودِبَم ُتعلل :  2س
تعد قصيدة البارودي من الشعر اخلالد ملا فيها من شاعرية وفن وتعد مثااًل يف استنهاض اهلمم ج : 

 الظلم واالستبداد . االنسانية والوطنية للوقوف بوجه

 ما اجملاز العقلي يف قصدية البارودي ؟ وأّي األبيات يدل على ذلك ؟:  3س
اجملان العقلي هو اسناد الفعل أو ما يف معناه إىل غري صاحبه لعالقة مع قرينة مانعة من إرادة ج : 

 اق املطالب وغده االسناد احلقيقي ويدل على ذلك قوله : أبى الدهر إال أن يسود وضيعه  وميلك اعن

ا اىل ) أهل الدهر ( إذ ناسند الفعل ) أبى ( إىل ) الدهر ( وهو نمن حدوث الفعل , فالبارودي يشري ه

 تفضيل ) الدنيء , اللئيم ( على السيد الشريف .

, ويتساءل الشاعر عن  خالهلابيت فيه صورة جمازية رائعة , أحال الشاعر اىل انطالق ثورة من :  4س
لظلم رافضًا ما يعيشه الناس من ظلم وجور يصل اىل حد تنافر السيف والغمد وهما استمرار ا

 متالزمان متالصقان .
 يضيُق بها عن صحبة السيف غمده    فحّتام نسري يف دياجري حمنة      ج : 

بيت للبارودي حيث فيه ابناء وطنه على دفع الظلم واجلور وال بد للمرء ان يتحرك لرد الظلم :  5س
 وإال سيكون املوت الذي سيصيبه أهون عليه من الذلة .

 إذا املرء مل يدفع يد اجلور إن سطت             عليه فال يأسف اذا ضاع جمدهج : 

 ومــــن ذل خوف املوت كانت حياته             أضر عليه مـــن ِحـــمــام يؤده       

داء اكثر قتاال من رؤية الظامل يسود ويكثر بيت للبارودي يذكر فيه الشاعر انه ليس هناك :  6س
 مدحه يف احملافل األدبية ) بيت يف النفاق االجتماعي (

 ج : واقتل داٍء رؤية العني ظاملًا           يسيء وُيتلى يف احملافل محده 

 عمَّ يتساءل البارودي يف قوله ::  7س
 ؟!عالَم يعيش املرء يف الدهر خاماًل            أيفرح يف الدنيا بيوٍم يعده 

مباذا يفرح االنسان يف دنياه بيوم يعده , ألنه فات وانقضى أم مبا أجنز فيه من مواقف واعمال من ج : 

 أجل وطنه .

 ماذا يصور لنا البارودي يف قوله ::  8س
 وقلب اذا سيم األذى شّب وقدهأبت لي محل الضيم نفس أبية             

 ج : يصور لنا إيثاره و إباؤه و حتديه .
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 مثل للمعاني اآلتية بأبيات مناسبة :سؤال املناقشة : 
 الشكوى من الدهر : . 1

 أبى الدهر إال أن يسود وضيعه        وميلك اعناق املطالب وغده

 احلث على دفع الظلم : . 2
 فال يأسف اذا ضاع جمده عليه                    اذا املرء مل يدفع يد اجلور ان سطت 

 ومن ذل خوف الـموت كانت حياته                      أضر عليه من ِحــــمـــام يؤده

 ان اجملد والوطن يرفضان العار يف قصيدة البارودي :. 3
 ويف السيف ما يكفي ألمر يعدهمن العار ان يرضى الفتى مبذلة             

 البارودي يف قوله : يفخرِبَم :  9س
 أصد عن املرمى القريب ترفعًا                    وأطلب أمرا يعجز الطري بعده

 يفخر بنفسه لرتفعه عن املنافع الشخصية .ج : 

 (حممود سامي البارودي االسئلة الوزارية اخلاصة بـ ) 

 2005الدور األول 

للشاعر حممود سامي البارودي قصيدة ينتقد فيها الوضع السياسي وميجد وطنه , أيد ذلك بثالث  -
 أبيات حفظتها من آثار الشاعر يف هذا الصدد مضبوطة بالشكل .

ب وغدُهــالـطـمـك اعناق الــلــمــوي           ُهـعـيـود وضـــســــأبى الدهر إال أن ي قال البارودي :  ج :  

 فــــحـــتـام نـسـري يف دياجري حمنٍة            يضيُق بها عن صحبِة الّسيِف غمدُه                               

 اذا املرُء مل يدفْع يَد اجلوِر إن سطْت            عــلــيــِه فـــال يأسف اذا ضاَع جمدُه                                

 2006الدور الثاني 

 استشهد شعرا لألفكار اآلتية مما حفظته من شعر : -

 يرى الظامل مرفوعًا محده ... عند البارودي . خائفاعلى املرء أال يعيش 
 قال البارودي : ومن ذّل خوَف املوِت كانت حياته               أضر عليه من ِحـــمـــام يؤده ج : 

 رؤية العنِي ظالـمـًا               ُيسيء وُيتلى يف احملافل محدُه وأقــــتــــل داٍء                               

 2007الدور األول 

 ما هو اقتل داء يف رأي ) البارودي ( ؟ اكتب شاهدا على ذلك من قصيدته . -
 قال البارودي : وأقتل داٍء رؤية العني ظاملًا                         ُيسيُء وُيتلى يف احملافل محده ج : 
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 2008الدور الثاني 

 مثل للمعاني اآلتية بأبيات مناسبة : -
 يرى البارودي القبول بالذل طلبا للحياة أشد ضررًا من املوت .

 قال البارودي : ومن ذل خوف املوت كانت حياته                 أضر عليه من ِحمام يؤده ج : 

 2009الدور األول 

 املصري البارودي ؟ استشهد له ببيتني يف احلث على دفع الظلم واجلور .ما املعاناة اليت عاشها الشاعر  -
 دعانى ما عانى يف منفاه من غربته عن االهل والوطن , وكان ان فقد نوجته وابنته وهو بعيج : 

 عنهما ولكن ظل حب الوطن واحلنني اليه هو اهلاجس األهم عنده 

 يقول البارودي : اذا املرء مل يدفع يد اجلور ان سطت                عليه فال يأسف اذا ضاع جمده 

 ام يؤده ـومن ذل خوف املوت كـــانت حياته                أضر عليه مـــــن ِحـــم                            

  2009الدور الثاني 

 من منهجك اسند كل من املعاني اآلتية شعرًا حفظته  -
 يتطلع البارودي اىل اخلالص من ليل احملنة , فإىل متى السري يف دياجري املصائب ؟

 قال البارودي : فحّتام نسري يف دياجري حمنة               يضيق بها عن صحبة السيف غمده ج : 

 2010الدور الثاني 

 قصيدة ) أبى الدهر ( .. علل ذلك . خلود -
 ملا فيها من شاعرية وفن ج : 

 2012الدور االول 

 كيف ثقف البارودي نفسه ؟ وما املعاناة اليت عاشها ؟ -
ثقف البارودي نفسه باالطالع على الرتاث العربي , والسيما األدبي فقرأ دواوين الشعراء الكبار ج : 

 وحفظ شعرهم وهو يف مقتبل العمر . 

عانى ما عانى يف منفاه من غربته عن االهل والوطن , وكان ان فقد نوجته وابنته وهو بعيد عنهما 

 ولكن ظل حب الوطن واحلنني إليه هو اهلاجس األهم عنده .

 2012الدور االول 

 يف قصيدة البارودي جند االفكار اآلتية , مثل لكل منها  -
 الظامل يكثر مدحه .. هل هنالك داء يصيب املرء أكثر من رؤية 1
 . فرحة املرء مبا ينجزه من مواقف ال باأليام اليت يعدها من عمره .2

 . وأقــــتــل داء رؤية العني ظـالـمـًا                يسيء وُيتلى يف احملافل محده 1ج : 
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ه . عالم يعيش املرء يف الدهر خاماًل      أيـــفــرح يف الدنيا بيوم يعد2     

2014الدور االول 

االفكار اليت وردت يف شعر بعض من درست من شعراء عانوا الغربة واحلنني اىل الوطن , أعد كتابة  -
 هذه االفكار اىل االبيات اليت وردت يف قصائدهم 

 فرحة االنسان مبا ينجزه من مواقف ال باأليام اليت يعدها من عمره 
أيفرح يف الدنيا بيوم يعده ؟!    عالَم يعيش املرء يف الدهر خاماًلج : 

(شاعر وجماهد حممد سعيد احلبوبي ) 

م ( , أهتم الشاعر منذ صباه باألدب 1849. ولد الشاعر حممد سعيد احلبوبي يف النجف االشرف عام ) 1

وحفظ الشعر , بعد أن تعلم القراءة والكتابة يف املساجد وحفظ القرآن , وكان أبوه يشرف على تعليمه 

هلا وإحياء ما اندثر منها . اشتهر مبوشحاته اليت كانت امتدادًا ملوشحات االندلسيني يف جودتها ومجا2

يف سن األربعني انصرف عن كتابة الشعر اىل دراسة الفقه وأصوله .. 3

. اشرتك مع اجملاهدين يف الدفاع عن وطنه عندما دخلت القوات الربيطانية اىل البصرة .4

وهناك . أصيب مبرض ُعضال وهو يقود اجملاهدين يف الشعيبة اقعده عن القتال فعاد اىل الناصرية 5

م ( .1915وافاه األجل عام ) 

اىل الشعر بصلة العاطفة واخليال , كاملنظومات . مل يتطرق احلبوبي اىل االغراض اليت ال متت 6

واالحاجي واملوضوعات ذات االبعاد الضيقة .

. للحبوبي موشحة غزلية ال عهد لشعر هذه احلقبة بها يف رقتها وتنوع قوافيها .7

لشاعر حممد سعيد احلبوبياسئلة عن حياة ا

, أوضح ذلك . اخليالهل طرق احلبوبي املوضوعات اليت ال متت للشعر بصلة العاطفة و:  1س
مل يتطرق احلبوبي اىل االغراض اليت متت اىل الشعر بصلة العاطفة واخليال , كاملنظومات ج : 

واالحاجي واملوضوعات ذات االبعاد الضيقة .

موشحة احلبوبي ؟ وماذا متثل بالنسبة للحقبة اليت نظمت بها ؟ما غرض سؤال املناقشة : 
هي موشحة غزلية , ال عهد لشعر هذه احلقبة بها يف رقتها وتنوع قوافيها .ج : 

1915توفى سنة 1849ولد سنة 
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متيز معظم الشعراء باشرتاكهم يف احلياة السياسية ومقاومة احملتل , فهل كان حممد سؤال املناقشة : 
 عراء ؟سعيد احلبوبي من بني هؤالء الش

نعم , فقد اشرتك مع اجملاهدين يف الدفاع عن وطنه عند دخول القوات الربيطانية اىل البصرة ج : 

ولكنه اصيب مبرض عضال اقعده عن احلركة يف الشعيبة فعاد اىل الناصرية وهناك وافاه االجل عام   

م ( .1915) 

ندلسية ؟هل تأثر احلبوبي يف موشحاته باملوشحات االسؤال املناقشة : 
نعم , تأثر يف عموم موشحاته باملوشحات االندلسية اليت تنوعت فيها االونان والقوايف والغرض ج : 

الرئيسي منها الغزل , ووصف الطبيعة , وتكثر فيها التشبيهات والصور اجملانية .

ما الفرق بني املوشحة والقصيدة ؟س : 
ج : 

القصيدةاملوشحة
االندلس تتنوع فيه نوع مستحدث من الشعر يف 

االونان والقوايف

تلتزم القصية بونن واحد وقافية واحدة

تتكون من شطرين أو قد تكتب بنظام السطر كما تتألف من ) أدوار ومطلع ( 

يف الشعر احلر

تتعد فيها االغراض كاملديح واهلجاء والرثاء الغرض الرئيسي فيها الغزل ووصف الطبيعة

والغزل والوصف 

الكلمات : معاني

 

أعرب : 

أفصح

مل يربح : مل يغادرالضرع : مدر اللنب يف الشاة والبقرة االرب : الغاية

النهج : الطريقداٍن : قريبامِلنح : مجع منحة وهي العطية وبيض املنح : العطايا العظيمة 

الَعرف : الرائحة الطيبة: الواسع املهيعاحلقب : السنون فاَح : انتشرت رائحته 

املمرع : اخلصيب
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 ) القصيدة (

 وُن تالقيـــكــمين ال يـــفغرُي الت           بالُدَك ) جنٌد ( واحملبُّ ) عراقي (           

 لكنُت رجوُت القرَب بعد فراقي           يف ساهدًا            رولـــــو أنَّ طيفًا ناَر ط

 يــالقـــــي نائٌر ومـــفأحسُب أن           مغاني َتِعلًَّة            ـى , قد أرى تلَك الــبل

 ِه فراَم شقاقيــــاديــــــــكأّني أع               مِلنا        ـي تآلِف شـأرى الّدهَر يأبى ف

 وها برباٍقـحــَف براٍق نـــيـــكـــف                 هي الشمُس يف أفق السماِء مقّرها      

 وني صحبيت ورفاقيـدمــــوإْن ع                 ل أراني واجدًا ريَح وصِلهم     ـأال  ه

 معاني الكلمات :

 

 

 التعليق النقدي
 ما البشرى اليت تلقاها الشاعر احلبوبي يف قوله :س : 

 أعربت لي بك أحلان الغنا         ألسُن البشرى بنيل االرِب
 مرامه بوصل احلبيبة .ج : تلقى البشرى بنيل مراده أو 

 صف حالة احلبوبي النفسية وهو يستمتع بلقاء احلبيبة .سؤال املناقشة : 
تلقى البشرى بنيل مراده أو مرامه بوصل احلبيبة , فقد أكثر من التشبيهات واجملانات فهو يرى ج : 

 السعادة بدت جلية واستعمل لذلك اسلوبًا بالغيًا عن هذه الفكرة حيث قال :

 رق السعد باألفق بدا () حيث ب

 احلبوبي موشحته ؟ ختمِبَم س : 
 ختمها بقوله هذه األيام اجلميلة اليت مضت كانت ايام عيد يف البهجة واألنس والغناء .ج : 

 ِبَم ُعِرَف احلبوبي ؟ وماذا فرضت عليه شاعريته ؟س : 
شاعريته مثل غريه من ُعِرَف الشاعر حممد سعيد احلبوبي بالورع والتقوى , وفرضت عليه ج : 

 الشعراء األقدمني أن ينظم الشعر يف جّل أغراضه .

 صف حال الشاعر يف أبيات قصيدته وهو ال يستطيع الوصول اىل حمبوبته .سؤال املناقشة : 
يصف حال احملب فيذكر يف مقدمتها الغزلية انه يف مكان وحمبوبته يف مكان آخر بعيد عنه ومل ج : 

 بالتمين . يبَق هلما األمل إال

 تعلة : ما يتعلل به : أي ما يتداوى به أو يلتهى به صاعدراٍق :  ساهدًا : سهرانًا

 الرباق : دابة خلقها اهلل لرسوله الكريم ليمتطيها يف رحلة االسراء واملعراج
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 مثل للمعاني اآلتية بأبيات من النص :س : 
 . ان احلبوبي يف مكان وحمبوبه بعيد عنه ومل يبَق هلما أمل اللقاء إال بالتمين .1

 : بالُدَك ) جنٌد ( واحملبُّ ) عراقي (                      فغرُي التـــمين ال يــكـــوُن تالقيج 

 . رجاء احلبوبي ان يزور طيف حبيبته يف حلظات سهاده وغفوته .2
 ولـــــو أنَّ طيفًا ناَر طيفي ساهدًا                       لكنُت رجوُت القرَب بعد فراقي: ج 

 بلــى , قد أرى تلَك الـمغاني َتِعلًَّة                       فأحسُب أنـــي نائٌر ومـــــالقــي      

 صف احلبوبي حمبوبته فرياها كالشمس وأّنى له أن يرتقي اليها .. ي3
 : هي الشمُس يف أفق السماِء مقّرها                       فـــكـــيـــَف براٍق نــحـوها برباٍقج 

 . يتمنى احلبوبي لو يشم ريح حمبوبته ولو كلفه ذلك حياته وفرقة االصحاب .4
 وصِلهم                      وإْن عــــدمـوني صحبيت ورفاقي: أال  هـل أراني واجدًا ريَح  ج

 االسئلة الوزارية اخلاصة بـ ) حممد سعيد احلبوبي (

 2005الدور األول 

 ما أشهر ما نظمه الشاعر احلبوبي ؟ وما االغراض الشعرية اليت مل يتطرق اليها ؟ -
االندلسيني يف جودتها ومجاهلا وإحياء ما اندثر منها , اشتهر مبوشحاته اليت كانت امتدادًا ملوشحات ج : 

ومل يتطرق احلبوبي اىل االغراض اليت ال متت للشعر بصلة العاطفة واخليال , كاملنظومات واألحاجي 

 واملوضوعات ذات االبعاد الضيقة .

 2006الدور االول 

 االندلسية :شاعر عراقي اشتهر مبوشحاته اليت كانت امتدادًا للموشحات  -
 . من الشاعر ؟ وما هي االغراض اليت طرقها بشعره ؟1
 . هاِت أربعة أبيات من قصيدته .2

. الشاعر هو : حممد سعيد احلبوبي , مل يطرق احلبوبي االغراض اليت ال متت للشعر بصلة 1ج : 

 العاطفة واخليال كاملنظومات واألحاجي واملوضوعات ذات االبعاد الضيقة .

 بالُدَك ) جنٌد ( واحملبُّ ) عراقي (                      فغرُي التـــمين ال يــكـــوُن تالقي. 2     

 ولـــــو أنَّ طيفًا ناَر طيفي ساهدًا                       لكنُت رجوُت القرَب بعد فراقي          

 فأحسُب أنـــي نائٌر ومـــــالقــي      بلــى , قد أرى تلَك الـمغاني َتِعلًَّة                           

 أرى الّدهَر يأبى فـي تآلِف شـمِلنا                       كأّني أعــــــــاديــــِه فراَم شقاقي          

 

 



 للصف السادس العلمي
 

  

 

 2012الدور االول  

حممد سعيد احلبوبي شاعر عراقي , ِبَم اتسمت اغراضه الشعرية ؟ استشهد له ببيتني جتد فيهما  -
 فكار التالية :اال

 . آخر. يرى انه يف مكان وحمبوبه بعيد عنه يف مكان 1
 . يرجو أن يزوره طيف حبيبته يف حلظات سهاده .2

مل يطرق احلبوبي االغراض اليت ال متت للشعر بصلة العاطفة واخليال , كاملنظومات واألحاجي ج : 

 واملوضوعات ذات االبعاد الضيقة .

 واحملبُّ ) عراقي (                      فغرُي التـــمين ال يــكـــوُن تالقيبالُدَك ) جنٌد ( . 1

 ولـــــو أنَّ طيفًا ناَر طيفي ساهدًا                       لكنُت رجوُت القرَب بعد فراقي. 2

 2013الدور االول 

؟ مستشهداًَ بثالثة إىل أّية مدرسة ينتمي احلبوبي ؟ وِبَم اتسمت االغراض الشعرية اليت طرقها  -
 أبيات 

ينتمي اىل مدرسة اإلحياء ) احملافظني ( , مل يطرق احلبوبي االغراض اليت ال متت للشعر بصلة ج : 

 العاطفة واخليال , كاملنظومات واألحاجي واملوضوعات ذات االبعاد الضيقة .

 مين ال يــكـــوُن تالقيبالُدَك ) جنٌد ( واحملبُّ ) عراقي (                      فغرُي التـــ

 ولـــــو أنَّ طيفًا ناَر طيفي ساهدًا                       لكنُت رجوُت القرَب بعد فراقي

 بلــى , قد أرى تلَك الـمغاني َتِعلًَّة                       فأحسُب أنـــي نائٌر ومـــــالقــي

 2014الدور الثاني 

 أحلان الغنا           ألسُن البشرى بنيل االرِبقال احلبوبي : أعربت لي بك  -
 . ما النوع الشعري الذي وردت فيه القصيدة ؟ وماذا متثل للحقبة اليت ُنظمت فيها ؟1
 االغراض ؟ ملختلف. ِبَم عرف احلبوبي ؟ وهل كان لذلك تأثري يف نظمه 2
 . استشهد بثالث ابيات جتد فيها االفكار التالية :3
 . آخريرى انه يف مكان وحمبوبه بعيد عنه يف مكان  -
 يرجو أن يزوره طيف حبيبته يف حلظات سهاده . -
 يصف حمبوبته فرياها الشمس , وأّنى له ان يلتقي بها . -

 . هي موشحة غزلية ال عهد لشعر هذه احلقبة يف رقتها وتنوع قوافيها .1ج : 

 . عرف احلبوبي بالورع والتقوى .2     

 بالُدَك ) جنٌد ( واحملبُّ ) عراقي (                      فغرُي التـــمين ال يــكـــوُن تالقي. 3     

 ولـــــو أنَّ طيفًا ناَر طيفي ساهدًا                       لكنُت رجوُت القرَب بعد فراقي         



للصف السادس العلمي

فـــكـــيـــَف براٍق نــحـوها برباٍق      هي الشمُس يف أفق السماِء مقّرها  

 عبد احملسن الكاظمي
(شاعر البداهة واالرجتال ) 

م ( ونشأ ودرس يف الكاظمية .1865.ولد الشاعر عبد احملسن الكاظمي يف بغداد عام ) 1

. استهوته السياسة وهو يف مطلع شبابه ملا رآه من تعسف احلاكمني فاضطهدته السلطة العثمانية 2

م ( 1935فاضطر اىل مغادرة العراق واللجوء اىل مصر ومكث فيها حتى وافاه االجل عام ) 

. اتصل بالشعراء والشخصيات األدبية املعروفة يف مصر3

سريعة على احلفظ حتى قيل انه حفظ ديوان من الشعر يف  . كان الشاعر ميتلك ذاكرة قوية وقدرة4

ليلتني , وكان يرجتل الشعر ارجتااًل يف أي موضوع يرغب فيه .

( ألنه كان ميتلك ذاكرة قوية وقدرة سريعة على احلفظ وألنه شاعر البداهة واالرجتال. لقب بـ ) 5

كان يرجتل الشعر يف أّي موضوع يرغب فيه .

احلنني اىل الوطن .. اشتهر بقصائد 6

. كان يأسى لواقع شعبه الذي خييم عليه اجلهل والفقر وكان يدعو للعلم والتنور به .7

له ديوان مجعته ابنته ) رباب (  .8

( يف احلنني اىل وطنه العراق . رحلة مصر. قصيدته عنوانها )  9

اسئلة عن حياة الشاعر 

احملسن الكاظمي ؟ِبَم امتاز الشاعر عبد سؤال املناقشة : 
امتان مبيزتني هما :ج : 

ارجتااًل يف أّي موضوع يرغب فيه وله القدرة السريعة . شاعر البداهة واالرجتال ألنه كان يرجتل الشعر 1

على احلفظ .

. احلنني اىل الوطن بسبب معاناته مرارة الغربة خوفًا من اضطهاد السلطة العثمانية .2

؟ وإآلَم دعا ؟ إآلَم كان يأسى الشاعرس : 
كان يأسى لواقع شعبه الذي خييم عليه اجلهل والفقر ودعا اىل العلم والتنور به .ج : 

1935توفى سنة 1865ولد سنة 
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 قصيدة ) رحلة مصر (
 غداَة حدا بَك احلادي الطروُب                وًى أودى بقلبَك أم وجيُب        ـــــج

 ى الُبعِد الديار وال جميُبـــلــع                 َبُعدَت عن الدياِر وصرَت تدعو       

 موارِد أو تلوُبـوُم على الـــحـــت                  اٍد      ــــعلياِء صـــــــرحلَت وأنَت لل

 روُبـا ســــسروُب الغيِد يتبعه                  اٍت      ــــســـانل آنــــــمنـوخّلفت ال

 وتــــأنَف أن ُتشقَّ لـــك اجليوُب                  تشقُّ حــــشـــاَك من كلٍف عليها     

 تشدُّ الــــرحَل مـــن بلٍد ألخرى                       ومــــا ِلمناَك مــــن بلٍد نصيُب

 وفـــــي مـــصــــر أراَك وأنَت الٍه                       وقلبَك فـي العراِق جوًى يذوُب

 ــحرقاٍت                       وخلِّ الدمَع مـــــن علٍق يصوُبدع االنفــــاَس تصعُد ُم

 لقد بـــــاَن اخلليُط فــال خليٌط                        وقد َبـــُعـَد احلبيُب فال حبيُب

 معاني الكلمات 
 

 

 

 

 
 التعليق النقدي :

 ما عنوان قصيدة ) عبد احملسن الكاظمي ( ؟ وما موضوعها ؟س : 
 عنوانها ) رحلة مصر ( وموضوعها ) احلنني اىل العراق ( .ج : 

 .......  ) مهم (     مصر ( ؟ما مضمون قصيدة ) رحلة س : 

املفروضة عليها , فنجد ذلك الشوق خطاب للذات الشاعرة , وحماورة غربتها الروحية واجلسدية ج : 

 واللهفة ملعانقة الوطن بأسلوب مباشر ومفردات بسيطة .

 ماذا جند يف ) قصيدة رحلة مصر ( ؟س : 
مباشر ومفردات بسيطة كما يف البيتني االول جند فيها الشوق واللهفة ملعانقة الوطن بأسلوب ج : 

 والثاني :

 جـــــوًى أودى بقلبَك أم وجيُب                        غداَة حدا بَك احلادي الطروُب

 َبُعدَت عن الدياِر وصرَت تدعو                        عــلـــى الُبعِد الديار وال جميُب

 

 

 وجيب : التسارع يف ضربات القلب أودى : الكلف جوى : احلرقة وشدة الوجد

 ابتعدبان :  يصوب : ينزل العلق : الدم تلوب : حتوم صاٍد : شديد الظمأ

 اخلليط : الصديق
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 احملسن الكاظمي وهو يعاني مرارة الغربة ؟قصائد عبد ماذا كانت تبث س : 
 كانت تبث حنينها اىل الوطن حبرقة تنبعث من هيامه وعشقه إّياه .ج : 

 لقب الشاعر عبد احملسن الكاظمي بـ ) شاعر البداهة واالرجتال ( .علل : 
يف ألنه كان ميتلك ذاكرة قوية وقدرة سريعة على احلفظ حتى قيل انه حفظ ديوان من الشعر ج : 

 ليلتني , وكان يرجتل الشعر ارجتااًل يف أّي موضوع يرغب فيه دون حتضري مسبق له .

 تعد قصيدة عبد احملسن الكاظمي كالفيض الدافق .علل : 
 ألنها تعرب عن احساس صادق وشعور جياش ومسحة بدوية .ج : 

 ما ميزات قصيدة ) رحلة مصر ( ؟س : 
 . مسو معانيها  3. مجال ديباجتها                       2         . روعة االسلوب                  1ج : 

 . الدقة يف اختيار العبارات 5. ابتعادها عن التزويق اللفظي إال ما جاء عن عفو اخلاطر            4     

 ما هو شكل القصيدة البنائي ؟س : 
حافظ على نظام القصيدة القديم واضفى حنى فيها منحى اتباعيًا من حيث االيقاع والقوايف , فقد ج : 

 على ابياته متانة لغوية بانتقاء املفردات اللغوية املعربة واستخدام طرائق اجملان .

 ماذا اضفى الكاظمي على ابياته ؟س : 
 اضفى على ابياته متانة لغوية بانتقاء املفردات اللغوية املعربة واستخدام طرائق اجملان .ج : 

 الكاظمي حياته يف مصر عن وطنه العراق , فيَم يبدو ذلك ؟مل تشغل س : 
يبدو ذلك يف العاطفة امللتهبة اليت اخذت عليه لبه وهو يبكي دمًا على وطنه العراق على الرغم ج : 

 من اختالطه باآلخرين فهو يعيش غربة ذاتية تفصله عن الوجود ألن قلبه يف العراق .

 دة عبد احملسن الكاظمي ؟ ومَب امتازت ؟يف قصي املخاطبمن سؤال املناقشة : 
 ج : املخاطب يف القصيدة هي الذات الشاعرة وحماورة غربتها الروحية واجلسدية املفروضة عليها 

 . مسو معانيها3. مجال ديباجتها                       2. روعة االسلوب                       1وامتانت بـ : 

 . الدقة يف اختيار العبارات 5بتعادها عن التزويق اللفظي إال ما جاء عن عفو اخلاطر       . ا4                     

 سيطرت املسحة البدوية على قصيدة الكاظمي , يف أّي األبيات جند ذلك ؟سؤال املناقشة : 
 جـــــوًى أودى بقلبَك أم وجيُب                        غداَة حدا بَك احلادي الطروُبج : 

 رحلَت وأنَت للـــــــعلياِء صــــاٍد                        تـــحـــوُم على الـموارِد أو تلوُب      

 تشدُّ الــــرحَل مـــن بلٍد ألخرى                       ومــــا ِلمناَك مــــن بلٍد نصيُب      

 كيف اضفى الكاظمي على ابيات قصيدته متانة لغوية ؟س : 
 بانتقاء املفردات املعربة واستخدام طرائق اجملان املختلفة .ج : 
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 االسئلة الوزارية اخلاصة بـ ) عبد احملسن الكاظمي (

 2005الدور االول 

اطلعت ضمن املنهج املقرر على قصيدتني لعبد احملسن الكاظمي واجلواهري يف احلنني اىل الوطن  -
 قصيدة الكاظمي واضبطها بالشكل .واملعاناة , اكتب ثالث ابيات مرتابطة من 

 جـــــوًى أودى بقلبَك أم وجيُب                        غداَة حدا بَك احلادي الطروُبج : 

 َبُعدَت عن الدياِر وصرَت تدعو                        عــلـــى الُبعِد الديار وال جميُب      

 تـــحـــوُم على الـموارِد أو تلوُب                     رحلَت وأنَت للـــــــعلياِء صــــاٍد         

 2009الدور الثاني 

 اسند كاًل من املعاني اآلتية شعرا من منهجك :  -
 آمال الكاظمي الصادقة لوطنه هي اليت يرسلها قلبه احملب لوطنه 

 العراِق جوًى يذوُبوفـــــي مـــصــــر أراَك وأنَت الٍه                       وقلبَك فـي ج : 

 2010الدور االول 

 ما الشكل البنائي لقصيدة عبد احملسن الكاظمي ) رحلة مصر ( ؟ -
 . حنا فيها منحًى اتباعيًا من حيث االيقاع والقوايف .1ج : 

 . حافظ على نظام القصيدة القديم .2     

 واستخدم طرائق اجملان املختلفة .. اضفى على ابياته متانة لغوية بانتقاء املفردات املعربة 3     

 2011الدور االول 

 شاعر اشتهر بقصائد احلنني اىل الوطن . -
 من الشاعر ؟ ومَب ُلقب ؟ واىل أّي بلٍد عربي ارحتل ؟ ومتى تويف ؟. 1
 اقتطع اربعة ابيات متسلسلة عّبرت عن احلنني اىل الوطن .. 2

. الشاعر هو عبد احملسن الكاظمي , قلب بـ ) شاعر البداهة واالرجتال ( , ارحتل اىل مصر , تويف 1ج : 

 م 1935سنة 

 جـــــوًى أودى بقلبَك أم وجيُب                        غداَة حدا بَك احلادي الطروُب. 2

 الُبعِد الديار وال جميُبَبُعدَت عن الدياِر وصرَت تدعو                        عــلـــى      

 وخّلفت الـمنــــــانل آنـــســــاٍت                        سروُب الغيِد يتبعهــــا سـروُب    

 رحلَت وأنَت للـــــــعلياِء صــــاٍد                        تـــحـــوُم على الـموارِد أو تلوُب     
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 2011الدور الثاني 

 ليت متيز بهما عبد احملسن الكاظمي ؟. ما امليزتان ا1
 . اكتب من شعره ابياتا متضمنة الكلمات اآلتية : َجوًى , صاٍد , ُسروب .2

. متيز عبد احملسن الكاظمي مبيزتني أوهلما : البداهة واالرجتال يف قول الشعر , وثانيهما : احلنني 1ج : 

 السلطة العثمانية ملوقفه املعارض .اىل الوطن بسبب معاناته مرارة الغربة خوفا من اضطهاد 

 جـــــوًى أودى بقلبَك أم وجيُب                        غداَة حدا بَك احلادي الطروُب . جوًى :2

 رحلَت وأنَت للـــــــعلياِء صــــاٍد                        تـــحـــوُم على الـموارِد أو تلوُب صاٍد :      

 نــــــانل آنـــســــاٍت                        سروُب الغيِد يتبعهــــا سـروُبوخّلفت الـم ُسروب :  

 2012الدور الثاني 

 شاعر عراقي استهوته السياسة وهو يف مطلع شبابه : -
 ما امسه ؟ وما عنوان قصيدته ؟ وما موضوعها ؟. 1
 قصيدة الشاعر كالفيض الدافق , علل ذلك .. 2
 الشاعر فيهما املسحة البدوية . اذكر بيتني من قصيدة. 3
ما املدلول اللغوي للكلمات اآلتية ؟ ثم ردها اىل االبيات اليت وردت فيها : ) جوًى , يصوُب , بان . 4

 (  اخلليط
 . امسه عبد احملسن الكاظمي , عنوان قصيدته ) رحلة مصر ( , موضوعها : احلنني اىل الوطن .1ج : 

 وشعور جياش ومسحة بدوية يف مضمون القصيدة .. ألنها تعرب عن احساس صادق 2

 رحلَت وأنَت للـــــــعلياِء صــــاٍد                        تـــحـــوُم على الـموارِد أو تلوُب. 3

 تشدُّ الــــرحَل مـــن بلٍد ألخرى                       ومــــا ِلمناَك مــــن بلٍد نصيُب    

 ـوًى أودى بقلبَك أم وجيُب                        غداَة حدا بَك احلادي الطروُبجــــ       . جوًى : 4

 دع االنفــــاَس تصعُد ُمــحرقاٍت                       وخلِّ الدمَع مـــــن علٍق يصوُب    يصوب :     

 ـــُعـَد احلبيُب فال حبيُبلقد بـــــاَن اخلليُط فــال خليٌط                        وقد َببان اخلليط : 

 2013الدور الثاني 

ابيات مرتابطة مع  مخسةعراقيني كان للحنني اىل وطنهم جمال واسع يف شعرهم , اكتب لشاعر منهم  -
 عدة شعراء الضبط بالشكل .

 قال عبد احملسن الكاظمي يف قصيدته ) رحلة مصر ( : ج : 

 غداَة حدا بَك احلادي الطروُب           جـــــوًى أودى بقلبَك أم وجيُب             

 َبُعدَت عن الدياِر وصرَت تدعو                        عــلـــى الُبعِد الديار وال جميُب

 وخّلفت الـمنــــــانل آنـــســــاٍت                        سروُب الغيِد يتبعهــــا سـروُب
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 وتــــأنَف أن ُتشقَّ لـــك اجليوُب                تشقُّ حــــشـــاَك من كلٍف عليها       

 رحلَت وأنَت للـــــــعلياِء صــــاٍد                        تـــحـــوُم على الـموارِد أو تلوُب

 2013الدور الثاني التكميلي 

 اكتب بيتني لعبد احملسن الكاظمي توضح فيهما فكرة القصيدة .  -
 بقلبَك أم وجيُب                        غداَة حدا بَك احلادي الطروُبجـــــوًى أودى ج : 

 َبُعدَت عن الدياِر وصرَت تدعو                        عــلـــى الُبعِد الديار وال جميُب      

 2014الدور االول 

 اكمل البيت اآلتي :  -
 الغربة الذي عاشه الشاعر .قال الكاظمي : ويف ِمصَر أرك .............. , موضحًا أمل 

 وفـــــي مـــصــــر أراَك وأنَت الٍه                       وقلبَك فـي العراِق جوًى يذوُبج : 

 كان عبد احملسن الكاظمي يعيش غربة ذاتية تفصله عن الوجود , ألن قلبه يف العراق .

 حممد مهدي اجلواهري

 (شاعر العرب األكرب ) 

 . حممد مهدي ابن الشيخ اجلواهري , ولد يف مدينة النجف االشرف واكمل دراسته فيها .1

 يف وقت مبكر من حياته وظهرت موهبته الشعرية يف حداثته .. بدأ ولعه بالشعر 2

 . اهتم كما اهتم افراد اسرته بدراسة النحو والصرف واملعاني والبيان والفقه .3

 الشاعر شغوفا يف قراءة الشعر لكبار الشعراء العرب .. كان 4

. كان لبيئة النجف االشرف االثر الكبري يف صقل موهبة الشاعر ونبوغه الشعري حيث وجهته هذه 5

 البيئة توجيها صحيحًا بعد ان دلف اىل احملافل واملنتديات االدبية برغبة عارمة .

 ( بيتًا من الشعر يف ) مثان ( ساعات . 450فيه ) . متيز عن اقرانه بأنه اجتان اختبارًا حفظ 6

 . عمل يف الصحافة , وترأس حترير العديد من الصحف العراقية .7

م ( , كان 1961 –م 1938)  العام الرأي –م ( 1936االنقالب )  –م ( 1930. الصحف اليت اصدرها : الفرات ) 8

 هلا االثر الكبري يف السياسة الوطنية العراقية .

عتقل عدة مرات بسبب مواقفه الوطنية وابتعد اكثر من مرة وعاد اىل الوطن ثم اغرتب اغرتابه . ا9

 م ( .1997االخري حتى وافاه االجل يف دمشق عام ) 
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 اسئلة عن حياة الشاعر

 متى بدأ ولع اجلواهري بالشعر ؟ ومتى ظهرت موهبته الشعرية ؟سؤال املناقشة : 
 وقت مبكر من حياته وظهرت موهبته الشعرية منذ حداثته .بدأ ولعه بالشعر يف ج : 

 ما أثر بيئة النجف االشرف على توجه اجلواهري للشعر ؟ وضح ذلك .سؤال املناقشة : 
كان لبيئة النجف االشرف االثر الكبري يف صقل موهبة الشاعر ونبوغه الشعري , حيث وجهته هذه  ج :

 احملافل واملنتديات االدبية برغبة عارمة .البيئة توجيهًا صحيحًا بعد ان دلف اىل 

 ِبَم متيز اجلواهري عن اقرانه ؟س : 
 ( بيتًا من الشعر يف ) مثان ( ساعات . 450متيز عن اقرانه بأنه اجتان اختبارًا حفظ فيه ) ج : 

 رها اجلواهري ؟ و فيَم اسهمت ؟ دما هي أهم الصحف اليت اصس : 
اسس اجلواهري بنفسه عدد من الصحف العراقية واليت اسهمت مساهمة فعالة يف السياسة الوطنية ج : 

 الرأي العام ( . –االنقالب  –اليت رفضت االستعمار ومنها ) الفرات 

 ....... ) مهم ( ما اللقب الذي استحقه اجلواهري ؟  : أوِبَم لقب اجلواهري ؟ س : 
العرب االكرب ( وهو لقب استحقه جبدارة وامجاع مطلق يف وقت مبكر من لقب اجلواهري بـ ) شاعر ج : 

حياته الشعرية وارتضاه له العرب اينما كان واينما سار شعره , على الرغم من ان الساحة العربية 

 كانت مليئة بالشعراء الكبار يف عصره , وحصل على هذا اللقب عن جدارة وامجاع مطلق .

 ة اجلواهري الشعرية ؟ما منزلسؤال املناقشة : 
 ما داللة ) شاعر العرب االكرب ( بالنسبة للجواهري ؟س : 

هو لقب استحقه جبدارة وامجاع مطلق يف وقت مبكر من حياته الشعرية وارتضاه له العرب اينما ج : 

كان واينما سار شعره , على الرغم من ان الساحة العربية كانت مليئة بالشعراء الكبار يف عصره , 

 صل على هذا اللقب عن جدارة وامجاع مطلق .وح

 ما أهم ميزة يف شعر اجلواهري ؟س : 
. اهم ميزة يف شعر اجلواهري انه استمرار لرتاث الشعر العربي العظيم ولكن بنفس جديد , ولعلنا 1ج : 

ال جنايف احلقيقة اذا قلنا انه مل يظهر بعد املتنيب شاعر مثل اجلواهري , وهذه قناعة العرب 

 يعًا قارئني ونقاد وباحثني .مج

 . واكب احلركة الوطنية العربية وعرب عنها يف شعره وقدم هلا قصائد ستظل خالدة .2    

فكله على وجه التحديد من امسى الشعر العربي . ال جند يف شعر اجلواهري غري اجليد من الشعر 3    

 وارفع مراقي الفن .واقومه مادًة ولغًة واسلوبًا ومن اعلى مدارج االبداع 
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 كيف جاء التجديد يف شعر اجلواهري ؟ سؤال املناقشة : 
 جاء التجديد مكلاًل بكل قيود الفن الرفيع من ونن وقافية ولغة واسلوب وموسيقا ومجال اداء .ج : 

 ماذا طبع اجلواهري يف ذهن الناشئة ؟س : 
 انسانية وشعرية ال تزول . طبع اجلواهري يف ذهن الناشئة من كل جيل مفهومات وقيمج : 

 قصيدة ) أرح ركابك (
 مواًل على خطِرـكفاَك جيالِن حم               ن عثِر         ـٍن ومـن أيـــَك مــــأِرْح ِركاب

 رُه ليٌل بال سحِرــــــــــبــغـــكأنَّ م                     كفاَك موحُش درٍب رحَت تقطعُه   

 لِّ يوٍم له عٌش على شجِرـــــي كـف                    ي ِورٍد ويف صَدٍر    ـا الطرِي فـــو يا أخ

 ِرـــا ملَّ من ناٍد أخو سفـــــأخفُّ م                   ارًا واجنحًة     ــــاَن حيمُل منقــــعري

 من فرِط منطلٍق أو فرِط منحدِر                 ا تعيا النفوُس بِه      ــحبسِب نفسَك م

 ى وابهَج ما فيِه من الصوِرـــــأشج                 ا صورَة الوطِن امُلهديَك معرضُه      ـــي

 ِرـــما ابقْت يُد الُعُص ى معاملــــعل                مها       ـا صورَة الوطِن انصبْت معالـــي

 إىل اللدات . إىل النجوى , إىل السمِر                 ا سامَر احلّي بي شوٌق يرمضين       ـــي

 ى على الفكِرــــأعيْت مذاهبه اجُلل                 ا سامر احلّي إنَّ الدهر ذو عجٍب      ـــي

 ِرـــمترًا اىل َهَج روا ناقاًلــــــال تنك                   ابي وللفصحى حالوتها    ــــو يا صح

 ى كدِرـــــلكن حلاجتها القصوى ال                    درًا     ــٌع توهمتها سبعني ال كـــبـــس

 راِت , إىل كوفان فاجلَزِرـــــــمن الف                   ا مالعب أترابي مبنعطٍف     ـــــــــو ي

 كما وِهمنا , ومل نصُدقِك يف اخَلرِب                  ر ما هانت مطاحمنا     ـيـيا دجلة اخل

 ها دوامة اخلطِرــي الغريق بـــيوق                  ا قوى اخلري كوني خري صاريٍة     ــو ي

 معاني الكلمات :

 

 

 

 

 

 مغرب : شديد الغربة عثر : العثرة والعثار األين : التعب واإلعياء

الِورد : ان ترد املاء لتشرب 

 منه 
 تعيا : تتعب أو تضيق : ان تصدر عن شرب املاء الَصَدر

 كوفان : الكوفة يرمضين : حيرقين , يسحقين حبسبك الشيء : كفايتك منه

اللدات : مجع ) لدة ( وهو قرينك يف 

 السن
 اجلزر : موضع قريب من الكوفة

 لبالد البحرين ايضًاهجر : بلد يف اليمن يكثر فيها النخل , واسم 
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 التعليق النقدي :
 ما عنوان القصيدة ؟ ومتى نظمها ؟ و فيَم كانت ؟ س : 

عنوان القصيدة ) أرح ركابك ( ونظمها إثر عودته اىل الوطن بعد أن اتعبه السفر واخذت منه ج : 

 الوطنية .الغربة مآخذ وكانت يف املعاناة ويف حب الوطن ويف نفس الوقت درسًا يف األخالق 

 فيَم كانت قصيدة اجلواهري ) أرح ركابك ( ؟  س :
 . درسا يف االخالق الوطنية .3                  .. حب الوطن 2             . معاناته يف الغربة .     1ج : 

اجلواهري يف قصيدته جيمع انواع السفر يف صورة واحدة قد استمدها من القديم , أين جند س : 
 هذا املعنى ؟ 

 أِرْح ِركابــــَك مـــن أيـٍن ومـن عثِر                        كفاَك جيالِن حمـمواًل على خطِريف قوله : ج : 

 جيالن ( ؟ ِممَّ استمد اجلواهري صورة السفر ؟ وما عنى بلفظة )س : 
استمد اجلواهري صورة السفر من القديم , وعنى بلفظة ) جيالن ( ما يقرب من مخسني سنة من ج : 

 عمره . 

 شرح القصيدة : 
 . أِرْح ِركابــــَك مـــن أيـٍن ومـن عثِر                        كفاَك جيالِن حمـمواًل على خطِر1

وأن يريح ركابه وهو جيمع انواع السفر يف صورة واحدة وقد اراد الشاعر ان يسرتيح وان حيط رحاله 

 استمدها من القديم , أما اجليالن فقد عنى ما يقرب من مخسني سنة من عمره .

 . كفاَك موحُش درٍب رحَت تقطعُه                        كأنَّ مـــغــبــــــــــرُه ليٌل بال سحِر2

 انه يف هذه الغربة كان يف دروب موحشة خالية من االهل واخلالن يقدم لنفسه وللناس مسوغًا لعودته , 

 و يا أخـــا الطرِي فـي ِورٍد ويف صَدٍر                        فـي كـــــلِّ يوٍم له عٌش على شجِر .3

 يرى اجلواهري انه ال جيون ان يبقى كالطري متنقاًل هنا وهناك وال مستقر له 

 ـــارًا واجنحًة                        أخفُّ مـــــا ملَّ من زاٍد أخو سفـــِرعريــــاَن حيمُل منقـ .4

كل ما يثقله مكتفيا مبنقاره شبها بالطري الذي يتخفف يف طريانه من  شاعر) عريان حيمل ( يستعري ال

 وجناحيه .

 معرضُه                       أشجـــــى وابهَج ما فيِه من الصوِر يـــا صورَة الوطِن امُلهديَك .5

 يرى اجلواهري نفسه صورة اصيلة من وطنه العراق بكل تناقضاته ومفارقاته يف اجملتمع  

 . يـــا صورَة الوطِن انصبْت معالـمها                       علــــى معامل ما ابقْت يُد الُعُصـــِر6

 نفسه صورة اصيلة من وطنه العراق بكل تناقضاته ومفارقاته يف اجملتمع  يرى اجلواهري
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 . يـــا سامَر احلّي بي شوٌق يرمضين                        إىل اللدات . إىل النجوى , إىل السمِر7

اقرانه يعود يف قصيدته اىل احلنني اىل الوطن ولكن بنفس الشعر القديم وان يف الشاعر شوقًا حارًا اىل 

 واىل النجوى , ومسر السمار .

 عالَم يدل اسلوب الشاعر اجلواهري يف تكراره لـ ) سامر احلي ( وحلرف النداء يف عموم القصيدة س : 
 ( مرة يف عموم القصيدة , فما داللة هذا التكرار ؟ 23يكرر اجلواهري ) ياء ( النداء ) س : 

يدل هذا االسلوب على ان الشاعر يف ضيق ومعاناة شديدة فهو كمن يستنجد باالحبة واالهل ج : 

 واخلالن والوطن 

 من أين يستلهم الشاعر معاني القصيدة ؟س : 
من الصور اليت اندمحت يف فكره اليت جذبته اىل الوطن على  الرغم من كل املعاناة وجيعلها مصدر ج : 

 باه يف النجف االشرف وما جاورها يف الكوفة .إهلامه مبا يف ذلك مالعب ص

 اجلواهري ابيات قصيدته ؟ ختَم ِبَم س : 
 ختم اجلواهري قصيدته بدعوة قوى اخلري اىل الوحدة إلنقاذ العراق من الغرق .ج : 

حين الشاعر حنينًا شديدًا اىل دجلة اخلري يف البيت الثالث عشر ويكرر هذا النداء اكثر من  مالحظة :

 مرة فهو يعود اىل قصيدته الرائعة : 

 حييت سفحك عن بعد فحييين            يا دجلة اخلري يا أم البساتني

 اح منك يكفيينمشريًا اىل قوله : يا دجلة اخلري قد هانت مطاحمنا             حتى ألدنى طم

 االسئلة الوزارية اخلاصة بـ ) حممد مهدي اجلواهري (

 2005الدور االول 

قارئ ديوان اجلواهري يالحظ ان من اسلوبه تكرار لفظة أو تعبري يف أكثر مقاطع القصائد , أّيد . 1
 ذلك بثالث ابيات من قصيدته تلمح فيها هذا التكرار .

 يدل ذلك التكرار ؟وراء كتابتك لألبيات , ماذا . 2
 يـــا صورَة الوطِن امُلهديَك معرضُه                       أشجـــــى وابهَج ما فيِه من الصوِر. 1ج : 

 يـــا صورَة الوطِن انصبْت معالـمها                       علــــى معامل ما ابقْت يُد الُعُصـــِر          

 شوٌق يرمضين                        إىل اللدات . إىل النجوى , إىل السمِريـــا سامَر احلّي بي           

 يـــا سامر احلّي إنَّ الدهر ذو عجٍب                       أعيْت مذاهبه اجُللــــى على الفكِر          
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نجد باألحبة . يدل هذا االسلوب داللة قاطعة على ان الشاعر يف ضيق ويف معاناة شديدة , فهو كم يست2

 واخلالن والسُّمار والوطن .

 2005الدور االول 

 ما أهم ميزة يف شعر اجلواهري ؟ وما منزلته الشعرية ؟ -
أهم ميزة يف شعر اجلواهري انه استمرار لرتاث الشعر العربي العظيم ولكن بنفس جديد  , ج : 

بعد املتنيب شاعر مثل اجلواهري , ومنزلته الشعرية : لعلنا ال جنايف احلقيقة اذا قلنا انه مل يظهر 

 وتكاد ان تكون هذه قناعة العرب مجيعًا قارئني ونقادًا وباحثني .

 2006الدور االول 

 ألّية مدرسة شعرية انتمى اجلواهري ؟ وما التجديد الذي جاء به ؟ معززا اجابتك ببيتني حتفظهما له  -
التجديد يف شعر اجلواهري مكلاًل بكل قيود الفن ج : انتمى اىل مدرسة اإلحياء ) احملافظني ( , وجاء 

 الرفيع من ونن وقافية ولغة واسلوب وموسيقا ومجال واداء .

 أِرْح ِركابــــَك مـــن أيـٍن ومـن عثِر                        كفاَك جيالِن حمـمواًل على خطِر

 غــبــــــــــرُه ليٌل بال سحِركفاَك موحُش درٍب رحَت تقطعُه                        كأنَّ مـــ

 2006الدور الثاني 

من قصيدة ) أرح ركابك ( للجواهري , اكتب بيتني يذكر فيهما املسوغ لعودته وانه كان يف دروب  -
 موحشة وانه ال جيوز ان يبقى كالطري متنقال هنا وهناك .

 مـــغــبــــــــــرُه ليٌل بال سحِركفاَك موحُش درٍب رحَت تقطعُه                        كأنَّ ج : 

 و يا أخـــا الطرِي فـي ِورٍد ويف صَدٍر                        فـي كـــــلِّ يوٍم له عٌش على شجِر      

 2007الدور األول 

 اجلواهري ) شاعر العرب األكرب ( , ال جند يف قصائده غري اجليد من الشعر رغم طوهلا  -
 يف موهبته ؟ وضح . أكان لبيئته أثر. 1
 فيَم كانت قصيدته ) أرح ركابك ( ؟. 2
فيهما ويقول : كفى سفرا يف الدروب املوحشة وانه ال جيوز ان  خياطبأكتب بيتني من القصيدة  .3

 . آخريبقى كالطري متنقال من عش اىل 
ونبوغه الشعري , . نعم , كان لبيئة النجف االشرف الدينية واألدبية أثر كبري يف صقل موهبته 1ج : 

 وقد وجهته هذه البيئة توجيهًا صحيحًا بعد أن دلف اىل احملافل األدبية والثقافية برغبة عارمة .

 كانت يف املعاناة وحب الوطن , ويف الوقت نفسه درسًا يف االخالق الوطنية .. 2

 مـــغــبــــــــــرُه ليٌل بال سحِركفاَك موحُش درٍب رحَت تقطعُه                        كأنَّ .   3

 و يا أخـــا الطرِي فـي ِورٍد ويف صَدٍر                        فـي كـــــلِّ يوٍم له عٌش على شجِر      
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 2007الدور الثاني 

 هل كان لطول قصائد اجلواهري أثر يف جودتها ؟  -
من مئة بيت إال اننا ال جند فيها غري اجليد  على الرغم من أن قصائده املطولة اليت وصلت اىل اكثرج : 

من الشعر , فكله على وجه التقريب من أمسى الشعر العربي , وأقومه مادة واسلوبا , وهي كذلك يف 

 أعلى مدارج االبداع وأرفع مراقي الفن .

  2008الدور االول 

 مثة شاعر لقب بـ ) شاعر العرب االكرب ( حصل على هذا اللقب عن امجاع مطلق  -
 من هو ؟ اكتب ثالث ابيات من قصيدته .. 1
 ما عنوان قصيدته ؟ وما أهم ميزة يف شعره ؟. 2
 للبيئة أثر على توجه الشاعر , وضح ذلك األثر .. 3

 . الشاعر هو : حممد مهدي اجلواهري 1ج : 

 ِركابــــَك مـــن أيـٍن ومـن عثِر                        كفاَك جيالِن حمـمواًل على خطِرأِرْح 

 كفاَك موحُش درٍب رحَت تقطعُه                        كأنَّ مـــغــبــــــــــرُه ليٌل بال سحِر

 يوٍم له عٌش على شجِر و يا أخـــا الطرِي فـي ِورٍد ويف صَدٍر                        فـي كـــــلِّ

. عنوان قصيدته ) أرح ركابك ( وأهم ميزة يف شعره انه استمرار لرتاث الشعر العربي العظيم ولكن 2

 بنفس جديد .

. كان لبيئة النجف االشرف الدينية واالدبية االثر الكبري يف صقل موهبته ونبوغه الشعري , وقد 3

 لف اىل احملافل واملنتديات االدبية والثقافية برغبة عارمةوجهته هذه البيئة توجيهًا صحيحًا بعد أن د

 2008الدور الثاني 

 مثل للمعاني اآلتية بأبيات مناسبة : -
  اخلالناجلواهري يف ضيق ويف معاناة شديدة , فهو كمن يستنجد االحبة و

 يـــا سامَر احلّي بي شوٌق يرمضين                        إىل اللدات . إىل النجوى , إىل السمِر ج :

 2009الدور االول 

 مآخذًامنه الغربة  اخذتنظم اجلواهري قصيدته ) أرح ركابك ( إثر عودته اىل الوطن بعد ان  -
 ماذا تفصح القصيدة ؟ وماذا تضمنت من افكار ؟. 1
اجلواهري ) ياء النداء ( ثالثًا وعشرون مرة يف عموم قصيدته , عالَم يدل هذا االسلوب  استخدم. 2

 فيهما ) ياء النداء ( . مستخدما؟ أيد له ببيتني 
 . تفصح عن املعاناة ويف حب الوطن , ويف الوقت نفسه درسا يف االخالق الوطنية .1ج : 
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الشاعر يف ضيق ويف معاناة شديدة , فهو كمن يستنجد . يدل هذا االسلوب داللة قاطعة على ان 2     

باالحبة واخلالن والسُّمار والوطن .

يـــا صورَة الوطِن امُلهديَك معرضُه  أشجـــــى وابهَج ما فيِه من الصوِر

يُد الُعُصـــِريـــا صورَة الوطِن انصبْت معالـمها  علــــى معامل ما ابقْت 

2011الدور االول 

ما الذي مييز اجلواهري عن غريه يف العطاء ؟ -
انه استمرار لرتاث الشعر العربي العظيم ولكن بنفس جديد , ولعلنا ال جنايف احلقيقة اذا قلنا انه مل ج : 

ونقادا يظهر بعد املتنيب شاعر مثل اجلواهري , وتكاد ان تكون هذه قناعة العرب مجيعا قارئني 

وباحثني , ويف الوقت نفسه واكب احلركة الوطنية العربية وعّبر عنها وقدم هلا قصائد ستظل خالدة .

2013الدور الثاني التكميلي 

اكتب بيتني للجواهري توضح فيهما فكرة القصيدة .  -
كفاَك جيالِن حمج :  ـمواًل على خطِرأِرْح ِركابــــَك مـــن أيـٍن ومـن عثِر    

كأنَّ مـــغــبــــــــــرُه ليٌل بال سحِر   كفاَك موحُش درٍب رحَت تقطعُه    

2014الدور االول 

اكمل البيتني اآلتيني :  -
كفاك موحُش ...............

الطري ................ أخاو يا 
موضحًا أمل الغربة الذي عاشه الشاعر .

كأنَّ مـــغــبــــــــــرُه ليٌل بال سحِرج :  كفاَك موحُش درٍب رحَت تقطعُه    

فـي كـــــلِّ يوٍم له عٌش على شجِر   و يا أخـــا الطرِي فـي ِورٍد ويف صَدٍر      

موحشة ويقصد انها خالية من االهل اخذت منه الغربة مآخذا , وانه يف هذه الغربة كان يف دروب 

واخلالن .
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 (شاعر النيل حافظ إبراهيم ) 
 

ولد الشاعر حافظ ابراهيم من اسرة فقرية , وتويف والده وهو يف الرابعة من عمره فكفله خاله حتى 

 الشعر .أكمل تعليمه , كان شغوفا باملطالعة وحب االدب وحفظ 

 أهم مؤلفاته :
 (  ليالي سطيح. كتاب نثري مؤلف على اسلوب املقامات امساه ) 1

 ( لفكتور هيجو عن الفرنسية . البؤساء. ترجم رواية ) 2

 (  ديوان حافظ ابراهيم. ديوانه مطبوع مبجلد من جزأين عنوانه ) 3

( ُيمجد فيها اخللق الرفيع واالهتمام بالعلم وإعالء  مدرسة البناتومن قصائده االجتماعية اجلميلة ) 

 شأن األم لكونها املدرِّسة األوىل .

 التعليق النقدي :
 ِبَم لقب حافظ ابراهيم ؟ س : 

 لقب بـ ) شاعر النيل ( لقربه من شعبه .ج : 

 ِبَم كان الشاعر شغوفًا ؟س : 
 كان شغوفا باملطالعة وحب األدب وحفظ الشعر .ج : 

 للشاعر حافظ ابراهيم كتاب نثري , ما امسه ؟ وعلى أّي اسلوب ألفه ؟س : 
 ج : اسم كتابه النثري ) ليالي سطيح ( ألفه على اسلوب املقامات .

 ما اسم قصيدة حافظ ابراهيم ؟ وما ميجد فيها ؟ وما تعد ؟س : 
وإعالء شأن األم لكونها  اسم القصيدة ) مدرسة البنات ( ميجد فيها اخللق الرفيع واالهتمام بالعلمج : 

 املدرسة األوىل , وتعد من القصائد االجتماعية اجلميلة .

 ماذا قدم الشاعر للناشئة ؟ س : 
 قدم هلم أروع صور االلتزام بالشمائل احلسنة واالخالق الرفيعة .ج : 

 االهتمام باملرأة من املوضوعات الطريفة يف أدبنا العربي  , وضح ذلك .س : 
رأة الزوجة واملرأة البنت هما االقل حضورًا يف قصائد الشعراء القدماء , أّما احملدثون فقد آلن املج : 

 التفتوا اىل رعاية البنت واالهتمام بتعليمها وتهذيبها وجعلها ذات موقع مسؤول يف اجملتمع 

 ألي شيء يطرب الشاعر ؟س : 
بالشيم الكرمية واالخالق احلسنة يطرب الشاعر ملا يراه من اخالق قوية لدى الشباب وينفعل ج : 

 ويشبه اهتزانه هلا باملشتاق املتلهف لغريب عائد اىل وطنه .

 

 1932تويف سنة  1870ولد سنة 
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 ذكر الشاعر اصنافا من الناس فمن اسعدهم يف نظره ؟س : 
منهم من هو حمب للعلم ومنهم من يهتم جبمع املال ومنهم من هو ذو حظ وفري من االخالق ولكن ج : 

هذه الصفات بنحو قويم فيكون منوذجا لإلنسان املثالي ويصبح املال لديه السعيد هو الذي جيمع بني 

 وسيلة لتعميق العالقات االنسانية .

 مَب شبه الشاعر املرأة ؟ س : 
 املرأة بالروض املخضر املثمر فإذا مل تتعهده اليد باالهتمام والسقي ذبل وتداعى .. شبه الشاعر 1ج : 

رسة دبليغ ملا بني املدرسة واألم من مسات توجيهية بل األم هي امل . شبه االم باملدرسة وهو تشبيه2

 األوىل واألهم .

 ما اهم قضية عرج إليها الشاعر ؟س : 
تربية البنات تربية تعتمد على الفضائل واالخالق احلسنة وألنهن أمهات املستقبل ونصف احلاضر ج : 

 وعماد املستقبل .

 إآلَم يلفت نظرنا يف قصيدته ؟س : 
اىل ما يف هذه احلياة من تنوعات بني حظوظ الناس ومييز بينهم يف اجملتمع فمنهم من هو حمب ج : 

للعلم ومنهم من يهتم جبمع املال ومنهم من هو ذو حظ وفري من االخالق ولكن السعيد من جيمع هذه 

 عالقات االنسانية الصفات بنحو قويم يكون منوذجًا لإلنسان املثالي ويصبح املال لديه وسيلة لتعميق ال

 مبن أشاد حافظ ابراهيم يف قوله :س : 
 األم مـــدرسة إذا اعددتها                 أعددت شعبًا طيب االعراق
 األم استاذ االساتذة األوىل                  شغلت مآثرهم مدى االفاق

 جمتمعنا احلديث .أشاد الشاعر إشادة واضحة باألم وإعالء شأنها وسار مسار األمثال يف ج : 

 االسئلة الوزارية اخلاصة بـ ) حافظ ابراهيم (

 2005الدور االول 

 إني لتطربين اخِلالل كرمية                       طرب الغريب بأوبٍة وتالقيقال الشاعر :  -
اليت البيت لشاعر يعد ممن أوىل اإلصالح االجتماعي اهتماما يف شعره , من هو ؟ وما عنوان قصيدته 

 درستها ؟ وماذا ميجد فيها ؟
الشاعر هو حافظ ابراهيم , عنوان قصيدته ) مدرسة البنات ( , ميجد فيها اخللق الرفيع واالهتمام ج : 

 بالعلم وإعالء شأن األم لكونها املدرسة االوىل . 
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 2007الدور الثاني 

 عن أي شيء عرب ) حافظ ابراهيم ( يف قصيدته ) مدرسة البنات ( ؟  -
 عرب عن متجيده اخللق الرفيع واالهتمام بالعلم وإعالء شأن األم لكونها املدرسة األوىل .ج : 

 2012الدور االول 

 قال الشاعر حافظ ابراهيم : -
 األم مدرسة اذا اعددتها             اعددت شعبا طيب االعراق

 مَب اهتم حافظ ابراهيم يف شعره ؟ وماذا قال النقاد عن هذا البيت ؟ -
اهتم بالقصائد االجتماعية , والسيما اليت تهم الناشئة فقدم هلم أروع الصور بالشمائل احلسنة ج : 

 واالخالق الرفيعة , وقال النقاد عن هذا البيت : انه سار مسار االمثال يف جمتمعنا العربي احلديث .

 مــدرســـة الـمـــهــجــر

 الشعرية اليت دعت اىل التجديد , وضح ذلك .تعد مدرسة املهجر من اسبق املدارس س : 
كونها ُأسست وشاعت يف بالد املهجر ) أمريكا الشمالية واجلنوبية ( وأثرت يف املدراس الشعرية اليت ج : 

 ظهرت كجماعة الديوان وأبولو 

 فيَم أثرت مدرسة املهجر ؟س : 
 الديوان وأبولو  اثرت يف املدارس الشعرية اليت ظهرت يف املشرق العربي كجماعةج : 

 إآلَم التفت شعراء مدرسة املهجر ؟ وِلَم ؟س : 
 التفت شعراء مدرسة املهجر اىل التجديد وذلك : ج : 

 . تلبية لدواعي العصر .1

 . جتسيدًا للمضامني االجتماعية والفكرية واالنسانية اليت فرضتها عليهم بيئتهم اجلديدة .2

 . تأثرهم باألدب الغربي .4  . ظروف االغرتاب .                 3

 ظل شعراء مدرسة املهجر حمدودين يف جتديدهم .علل : 
حيث انصبَّ جتديدهم على موضوعات القصيدة وعلى الصور الشعرية , وحاولوا التجديد يف ج : 

 االونان لكنهم فشلوا ومل يوفقوا كثريا ومل يبتعدوا عن عروض الشعر القديم .

دفع شعراء مدرسة املهجر اىل التجديد ؟ وإىل أّي مدى كان جتديدهم يف ما الذي سؤال املناقشة : 
 موضوعات الشعر ويف اوزانه ؟

 التفت شعراء مدرسة املهجر اىل التجديد وذلك :ج : 

 . تلبية لدواعي العصر 1

 . جتسيدا للمضامني االجتماعية والفكرية واالنسانية اليت فرضتها عليهم بيئتهم اجلديدة . 2
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 . تأثرهم باألدب الغربي .4االغرتاب                   . ظروف3

حيث انصب جتديدهم على موضوعات القصيدة وعلى الصور الشعرية , وحاولوا التجديد يف االونان 

لكنهم فشلوا ومل يوفقوا كثريا ومل يبتعدوا عن عروض الشعر القديم مع جرأتهم يف الدعوة اىل نبذ 

 حدود .القديم وتنويعهم للقوايف بال 

 ما مسة القصائد اليت جاء بها شعراء مدرسة املهجر ؟س : 
 جاءوا بقصائد مجيلة مغايرة ملا شاع يف الربع االول من القرن العشرين .ج : 

 عالَم انصب جتديد شعراء املهجر ؟ س : 
 انصب جتديدهم على موضوعات القصيدة والصور الشعرية . ج : 

 املهجر ؟إآلَم انقسم شعراء مدرسة س : 
 انقسم شعراء مدرسة املهجر اىل قسمني هما : ج : 

( ويف طليعتهم : جربان خليل جربان ,  مجاعة الرابطة القلميةشعراء املهجر الشمالي وُسّموا )  االول :

وميخائيل نعيمة , و إيليا أبو ماضي , ولعلهم كانوا اكثر حتررًا وثورة على القديم ورغبة يف التغيري 

 التجديد .ودعوة اىل 

( ويف مقدمتهم : شفيق معلوف , والشاعر  العصبة االندلسيةشعراء املهجر اجلنوبي وُسّموا )  الثاني :

القروي رشيد سليم اخلوري , وإلياس فرحات , وهؤالء مل ينساقوا وراء التحرر العنيف من القواعد 

االونان متأثرين بالشعر الصارمة للغة العربية والعروض , وحافظوا على االعتدال يف استعمال 

 االندلسي وموشحاته . 

 أسست يف بالد املهجر مجعيتان ادبيتان , ما هما ؟ ومن شعراؤهما ؟س : 
( وهي مجعية ادبية اسست يف بالد املهجر الشمالي على ايدي  مجعية الرابطة القلمية)  االوىل :ج : 

وميخائيل نعيمة , وإيليا أبو ماضي , ولعلهم كانوا عدد من األدباء العرب ومنهم : جربان خليل جربان , 

 ورغبة يف التغيري ودعوة اىل التجديد . اكثر حتررًا وثورة على القديم

( وهي مجعية ادبية اسست يف بالد املهجر اجلنوبي على ايدي  مجعية العصبة االندلسية)  :الثانية 

خنبة من االدباء العرب ومنهم : شفيق معلوف , والشاعر القروي رشيد سليم اخلوري , وإلياس فرحات 

, ومتيزوا بعدم انسياقهم وراء التحرر العنيف من القواعد الصارمة للغة العربية والعروض , وحافظوا 

 تعمال االونان العربية متأثرين بالشعر االندلسي وموشحاته . على االعتدال يف اس

 ما املوضوعات اليت تطرق اليها شعراء املهجر ؟سؤال املناقشة : 
ج : تطرق شعراء املهجر اىل موضوعات احلياة املستقاة من االنسان واحلياة والطبيعة فكان لديهم الشعر 

من خالله حبرارة عَما تعانيه امتهم حاملني قضاياها  التأملي الفلسفي والشعر االجتماعي الذي عربوا

 يف غربتهم .
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 ماذا غّير شعراء املهجر يف شكل القصيدة ؟ س : 
 كيف تالعب شعراء مدرسة املهجر يف شكل القصيدة ؟س : 

تالعب شعراء مدرسة املهجر باألونان بطرق متعددة وواسعة وجعلوا للقصيدة الواحدة اونانًا ج : 

 ( وهذا ما مل يألفه الشعر العربي . جممع البحورخمتلفة امسوها ) 

هو تسمية اطلقها شعراء مدرسة املهجر على القصيدة اليت تتنوع فيها االونان الشعرية  جممع البحور :

درسة املهجر باألونان بطرائق متعددة وواسعة وجعلوا للقصيدة الواحدة اونانًا فقد تالعب شعراء م

 خمتلفة وهذا ما مل يألفه الشعر العربي . 

 االسئلة الوزارية اخلاصة بـ ) مدرسة املهجر (  

 2005الدور الثاني 

 تالعب شعراء املهجر باألوزان بطرق مل يألفها الشعر العربي , وضح ذلك . -
فيما خيص شكل القصيدة فقد تالعب شعراء املهجر باألونان بطرائق متعددة وواسعة , وجعلوا ج : 

 للقصيدة الواحدة اونانًا خمتلفة امسوها ) جممع البحور ( وهذا ما مل يألفه الشعر العربي كثريًا .

 2006الدور الثاني 

 ماذا غري شعراء املهجر يف شكل القصيدة ؟  -
القصيدة فقد تالعب شعراء املهجر باألونان بطرائق متعددة وواسعة , وجعلوا فيما خيص شكل ج : 

 للقصيدة الواحدة اونانًا خمتلفة امسوها ) جممع البحور ( وهذا ما مل يألفه الشعر العربي كثريًا .

 2011الدور االول 

 شعراء املهجر اىل التجديد ؟ وإىل أّي مدى ؟ما الذي دفع  -
املهجر اىل التجديد تلبية لدواعي العصر , وجتسيدًا للمضامني االجتماعية والفكرية التفت شعراء ج : 

واالنسانية اليت فرضتها عليهم بيئتهم اجلديدة وظروف االغرتاب , وتأثرًا باألدب الغربي وظلوًا 

حمدودين يف جتديدهم حيث انصّب جتديدهم على موضوعات القصيدة وعلى الصور الشعرية 

ديد يف االونان ولكنهم مل يتوفقوا كثريا يف جماهلا ومل يبتعدوا عن عروض الشعر القديم وحاولوا التج

 مع جرأتهم يف الدعوة اىل نبذ القديم وتنويعهم للقوايف بال حدود .

 2013الدور االول 

 ما اجلمعيتان اللتان تأسستا يف املهجر ؟ اذكر اسم شاعر لكل منهما . -
 لشمالي ومّسوا ) مجاعة الرابطة القلمية ( ويف طليعتهم : جربان خليل جرباناالوىل : شعراء املهجر اج : 

 الثانية : شعراء املهجر اجلنوبي ومّسوا ) مجاعة العصبة االندلسية ( ويف طليعتهم : شفيق معلوف    
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 2013الدور الثاني 

 ما اجلمعيتان اللتان تأسستا يف املهجر ؟ -
 الشمالي ومّسوا ) مجاعة الرابطة القلمية ( ويف طليعتهم : جربان خليل جرباناالوىل : شعراء املهجر ج : 

 وميخائيل نعيمة وإيليا أبو ماضي .

الثانية : شعراء املهجر اجلنوبي ومّسوا ) مجاعة العصبة االندلسية ( ويف طليعتهم : شفيق معلوف    

 والشاعر القروي رشيد سليم اخلوري و إلياس فرحات .

 2014االول الدور 

 علل : التفات شعراء املهجر اىل التجديد , مستشهدا ببيتني لشاعر مهجري . -
التفت شعراء املهجر اىل التجديد تلبية لدواعي العصر وجتسيدا للمضامني االجتماعية والفكرية ج : 

 واالنسانية اليت فرضتها عليهم بيئتهم اجلديدة وظروف االغرتاب وتأثرا باألدب الغربي .

 ال ميخائيل نعيمة : تــنــاثري تناثري             يـــا بــهـجــة النظر ق

 يا مرقَص الشمس             و يا أرجوحة القمر                                     

 2014الدور الثاني 

 ألي مدرسة شعرية أو مجاعة ينتمي شفيق معلوف ؟ -
 ينتمي اىل مدرسة املهجر .ج : 

 2014اني التكميلي الدور الث

 ُتعد مدرسة املهجر من أسبق املدارس الشعرية يف الدعوة اىل التجديد , علل ذلك .  -
 لكونها ُأسست وشاعت يف بالد املهجر ) أمريكا الشمالية واجلنوبية ( .ج : 

 ميخائيل نعيمة

 من مؤسسي الرابطة القلمية

 م ( ونشأ فيها ثم درس يف روسيا وعاد اىل لبنان .1889لبنان عام )  ولد الشاعر يف. 1

 هاجر اىل امريكا الشمالية ودرس فيها احلقوق واألدب وثقف نفسه باألدب الغربي .. 2

 ( . الغربال. أصبحت له ملكة نقدية كان حصيلتها كتاب ) 3

 ( يف املهجر . الرابطة القلمية. من مؤسسي ) 4

 ( . همس اجلفونان ) . له ديوان بعنو5

 . عاد اىل لبنان وأهتم باألدب والنقد والتأليف .6

 

 1988تويف عام  1889ولد سنة 
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 اسئلة عن حياة الشاعر

 ما كتاب ) الغربال ( ؟ ومن ألفه ؟س : 
هو كتاب نقدي ألفه الشاعر ميخائيل نعيمة يف بالد املهجر ) امريكا الشمالية ( بعد ان درس ج :  

 الغربي وأصبحت لديه ملكة نقدية كان حصيلتها كتاب الغربالاحلقوق واألدب وثقف نفسه باألدب 

 نعيمة ؟ وما أهم ما جتده من أفكار ؟ ومَب متيز اسلوبها ؟ ميخائيلما عنوان قصيدة س : 
 ( وأفكار القصيدة هي :  اخلريفعنوان القصيدة ) أوراق ج : 

 . تراه يؤمن خبلود الروح بعد حتررها من اجلسد .1

 بعظمة اخلالق وما سّنه الكون من قوانني ونواميس .. فيها اميان 2

 . تنوع القوايف 4. رقة املوسيقى       3. عذبة االلفاظ         2. وضوح الفكرة       1:  ومتيز اسلوبها بـ

 . ميل اىل االونان الراقصة 5                              

 نعيمة يف قصيدته بامليل اىل االوزان الراقصة , علل ذلك . ميخائيلمتيز اسلوب س : 
 لُيحاكي تراقص اوراق االشجار وتتابع تساقطها يف اخلريف .ج : 

 نعيمة ؟ وما اسلوبها ؟ ميخائيلَعمَّ تنبئ قصيدة س : 
 . تراه يؤمن خبلود الروح بعد حتررها من اجلسد .1ج : 

 سّنه الكون من قوانني ونواميس .. فيها اميان بعظمة اخلالق وما 2     

 . تنوع القوايف 4. رقة املوسيقى       3. عذبة االلفاظ         2. وضوح الفكرة       1:  ومتيز اسلوبها بـ

 . ميل اىل االونان الراقصة5                              

 قصيدة ) أوراق اخلريف (

 ا بهجة النظرـــي                       تــناثـــري تـنـــاثــري

 ة القمرـــيا مرقص الشمس و يـا                     أرجوح

 يثارة السحرـــــيــــا أرغــن الليل و يـــا                     ق

 م روٍح ثائٍرــيــــا رمـز فكٍر حائـــــِر                    ورس

 قد عافِك الشجر                    يــــا ذكـــَر جمٍد غابـــِر 

 تناثري تناثري

 ددي العهودـــعودي اىل حضن الثرى                     وج

 ن يعودـــوانسي مجااًل قـــد ذوى                    ما كان ل

 م ذوت ورودـــكم انهرت مــــن قبلك                     وك

 وال تلومي القدرا          فــــال ختايف ما جــــرى           

 عودي اىل حضن الثرى
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 التعليق النقدي :
 فيها ؟ املخاطبنعيمة ؟ ومن  ميخائيلاىل أي مدرسة تنتمي قصيدة الشاعر سؤال املناقشة : 

تنتمي اىل الشعر الرومانسي بأجوائه احلاملة والذات املتأملة , خياطب فيها أوراق األشجار يف اخلريف ج : 

بعد أن كانت جمدًا غابرًا وأرجوحة للقمر وقيثارة لليل والسحر فصارت جمرد ذكرى بعد وهي تتناثر 

 أن عافها الشجر وجترد منها .

 ؟ اخلريفألوراق الشجر يف  خطابهإآلَم يدعو الشاعر يف س : 
خياطب الشاعر أوراق االشجار يف اخلريف ويدعوها اىل قبول هذا املصري ألنه مصري الوجود ج : 

ء لغز احلياة واملوت وانه ينظر اىل املظاهر واالشياء حبدقة الفيلسوف الذي يتوقع نهاياتها منذ واستجال

 بدايتها كما يف قوله : كم أنهرت من قبلك            وكم ذوت ورود 

 نعيمة اىل املظاهر واالشياء ؟ ميخائيلكيف ينظر الشاعر س : 
 تها منذ بدايتها .ينظر اليها حبدقة الفيلسوف الذي يتوقع نهايج : 

 نعيمة ؟ وما االسلوب الذي غلب عليها ؟  ميخائيلعالَم يعتمد اسلوب العبارة عند س : 
 . تعتمد على اسلوب النداء الذي يدنو من التساؤل وينطوي على معنى اللهفة .1ج : 

الواقع بابتعاده اىل افكار متمثلة يف اطار . غلبة االسلوب التقريري حيث حتولت انفعاالت الشاعر 2     

 عن اخليال الذي يوحي اكثر مما يفصح .

. استعار الشاعر مشهدا شائعًا وافاد من داللته املباشرة فكانت أبيات القصيدة صورًا واقعية حسية 3     

 تقتصر داللتها الواقعية بنفسها .

 نعيمة . مليخائيل اخلريفغلبة االسلوب التقريري يف قصيدة أوراق  علل : 
حتولت انفعاالت الشاعر ميخائيل نعيمة اىل افكار متمثلة يف اطار الواقع بابتعاده عن اخليال الذي ج : 

 يوحي اكثر مما يفصح .

 ِبَم يرتبط ظاهر الكالم وباطنه يف القصيدة ؟س : 
 يرتبط ظاهر الكالم بأوراق الشجر وباطنه باحلياة واملوت .ج : 

 نعيمة ؟ وما االسلوب الذي غلب عليها ؟ ميخائيلرية عند ما طبيعة التجربة الشعسؤال املناقشة : 
. طبيعة التجربة عند الشاعر تقرتب من السرد الذي يعنى بذكر االحداث الفعلية , فالشاعر هنا ال 1ج : 

 يستطرد اىل التفاصيل وال ينصرف اىل الوصف اخلارجي . 

. غلب عليها االسلوب التقريري حيث حتولت انفعاالت الشاعر اىل افكار متمثلة يف اطار الواقع الذي 2    

 يوحي اكثر مما يفصح .

 نعيمة فيلسوف من فالسفة اجلمال . ميخائيليعد الشاعر علل : 
مليتة واالوراق ألنه ينظر بعني الفنان اىل مظاهر الوجود فريى اجلمال يف كل شيء حتى يف االشياء اج : 

 املتساقطة . 
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 ؟ و ِممَّ أفاد ؟ اخلريفما الذي مل يلتمسه الشاعر النفعاالته يف قصيدة أوراق س : 
مل يلتمس الشاعر النفعاالته صورة مبدعة حترك الذهن وتذكر بالعالئق الغامضة بني النفس ج : 

فكانت قصيدته صورًا واقعية حسية واحلس بل استعار الشاعر مشهدًا شائعًا وافاد من دالالته املباشرة 

 تقتصر على داللتها الواقعية بذاتها .

 نعيمة ؟ ميخائيلما الوصف الذي يستحقه س : 
( ألنه ينظر بعني الفنان اىل مظاهر الوجود فريى اجلمال يف كل شيء حتى يف فيلسوف اجلمال ) ج : 

 االشياء امليتة . 

 نعيمة (االسئلة الوزارية اخلاصة بـ ) ميخائيل 

 2005الدور االول 

( , عنوان قصيدة لشاعر مهجري , فمن هو ؟ ومَب متيز اسلوب القصيدة ؟ أيد له  اخلريف) أوراق  -
 ببيتني حتفظهما .

 اسلوب القصيدة بـ :  الشاعر هو ميخائيل نعيمة , متيزج : 

 . تنوع القوايف 4. رقة املوسيقى       3. عذبة االلفاظ         2. وضوح الفكرة       1

 . ميل اىل االونان الراقصة5

 تــناثـــري تـنـــاثــري                       يـــا بهجة النظرقال ميخائيل نعيمة : 

 أرجوحـــة القمر                يا مرقص الشمس و يـا                                          

 2006الدور االول 

ثم  اخلمسةابيات منها , اكتب هذه االبيات  مخسة) تناثري تناثري ( شطر من مطلع قصيدة حفظت  -
 بني ملاذا التفت شعراء املهجر اىل التجديد ؟

 قال ميخائيل نعيمة : ج : 

 يـــا بهجة النظر                       تــناثـــري تـنـــاثــري

 يا مرقص الشمس و يـا                     أرجوحـــة القمر

 يــــا أرغــن الليل و يـــا                     قـــــيثارة السحر

 يــــا رمـز فكٍر حائـــــِر                    ورســم روٍح ثائٍر

 قد عافِك الشجر                    يــــا ذكـــَر جمٍد غابـــِر 

التفت شعراء املهجر اىل التجديد تلبية لدواعي العصر وجتسيدا للمضامني االجتماعية والفكرية 

 واالنسانية اليت فرضتها عليهم بيئتهم اجلدية وظروف االغرتاب وتأثرهم باألدب الغربي .
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 2007الدور االول 

  اخلالقالروح وعظمة  خبلود( يؤمن  اخلريفشاعر عربي يف قصيدته ) أوراق  -
 . من الشاعر ؟ وألّي مدرسة ينتمي ؟1
 . اكتب ثالثة ابيات مرتابطة من القصيدة .2

 . الشاعر هو ميخائيل نعيمة , ينتمي اىل مدرسة املهجر .1ج : 

 ــا بهجة النظرتــناثـــري تـنـــاثــري                       يـ.                          2     

 يا مرقص الشمس و يـا                     أرجوحـــة القمر                                  

 يــــا أرغــن الليل و يـــا                     قـــــيثارة السحر                                  

 2008الدور الثاني 

 يا بهجة النظر          تناثري تناثري
 . مطلع لقصيدة , إىل أي أدب تنتمي هذه القصيدة اليت مطلعها البيت املذكور ؟ ومن قائلها ؟1
 . ما أهم ما جنده فيها من افكار يف القصيدة ؟ ومب متيز اسلوبها ؟2
 . اكتب اربعة ابيات من القصيدة بعد البيت املذكور .3

لشعر الرومانسي بأجوائه احلاملة والذات املتأملة , قائلها الشاعر . تنتمي هذه القصيدة اىل ا1ج : 

 ميخائيل نعيمة  .

 جند فيها االفكار اآلتية : . 2

 أ. تراه يؤمن خبلود الروح بعد حتررها من اجلسد        ب. فيها اميان بعظمة اخلالق 

 متيز اسلوبها : 

 أ. وضوح الفكرة         ب. عذوبة االلفاظ          جـ. رقة املوسيقا       د. تنوع القوايف 

 هـ. ميل اىل االونان الراقصة رقص سقوط ورق الشجر يف اخلريف  .

 . قال ميخائيل نعيمة : 3

 تــناثـــري تـنـــاثــري                       يـــا بهجة النظر

 أرجوحـــة القمر                     يا مرقص الشمس و يـا

 يــــا أرغــن الليل و يـــا                     قـــــيثارة السحر

 يــــا رمـز فكٍر حائـــــِر                    ورســم روٍح ثائٍر

 يــــا ذكـــَر جمٍد غابـــِر                     قد عافِك الشجر

 تناثري تناثري
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 2009الثاني الدور 

 قال الشاعر : تناثري تناثري              يا بهجة النظر  -
مضبوطة بالشكل ثم اجب  اخلمسةابيات منها , اكتب هذه االبيات  مخسةالبيت مطلع لقصيدة حفظت 

 عن االسئلة اآلتية : 
 . من قائلها ؟ وما أهم ما جتد فيها من أفكار ؟1
 . ما نشاط الشاعر بعد هجرته اىل امريكا الشمالية ؟ 2

 تــناثـــري تـنـــاثــري                       يـــا بهجة النظرج :                                     

 يا مرقص الشمس و يـا                     أرجوحـــة القمر

 قـــــيثارة السحر   يــــا أرغــن الليل و يـــا                  

 يــــا رمـز فكٍر حائـــــِر                    ورســم روٍح ثائٍر

 يــــا ذكـــَر جمٍد غابـــِر                     قد عافِك الشجر

 تناثري تناثري

 . قائلها الشاعر ميخائيل نعيمة , جند فيها االفكار اآلتية : 1

 أ. تراه يؤمن خبلود الروح بعد حتررها من اجلسد        ب. فيها اميان بعظمة اخلالق 

. أسس يف امريكا الشمالية مع الشاعر جربان خليل جربان ) الرابطة القلمية ( ودرس فيها احلقوق 2

 واألدب وثقف نفسه باألدب الغربي واصبحت لديه ملكة نقدية كان حصيلتها كتاب ) الغربال ( 

 2010الدور االول 

 قال الشاعر : عودي اىل حضن الثرى              وجددي العهود -
 يف قصيدة الشاعر ؟  املخاطب. من القائل ؟ ومن 1
عن ذلك ؟ واستشهد بثالثة ابيات من , كيف عرب الشاعر  اخلالق. يف القصيدة اميان بعظمة 2

 القصيدة 
خياطب فيها اوراق االشجار وهي تتناثر بعد ان كانت جمدًا . القائل هو الشاعر ميخائيل نعيمة , 1ج : 

غابرا ومرقصا للشمس وارجوحة للقمر وقيثارة الليل والسحر فصارت جمرد ذكرى بعد ان عافها 

 الشجر وجتر منها .

. عرب الشاعر عن هذا كله بأسلوب واضح الفكرة عذب االلفاظ رقيق املوسيقى , راقص االونان ليحاكي 2

 اق االشجار وتتابع تساقطها يف اخلريف .تراقص اور

 تــناثـــري تـنـــاثــري                       يـــا بهجة النظر

 يا مرقص الشمس و يـا                     أرجوحـــة القمر

 يــــا أرغــن الليل و يـــا                     قـــــيثارة السحر
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 2011الدور الثاني 

 : عودي اىل حضن الثرى           وجددي العهودقال الشاعر  -
 ثم اجب عن االسئلة اآلتية : اخلمسةابيات , اكتب هذه االبيات  مخسةالبيت من قصيدة حفظت منها 

 . من قائلها ؟ وما نشاط الشاعر بعد هجرته اىل امريكا ؟1
 . عم تنبئ القصيدة ؟ وما اسلوبها ؟2

 تــناثـــري تـنـــاثــري                       يـــا بهجة النظر                                    ج : 

 يا مرقص الشمس و يـا                     أرجوحـــة القمر

 يــــا أرغــن الليل و يـــا                     قـــــيثارة السحر

 يــــا رمـز فكٍر حائـــــِر                    ورســم روٍح ثائٍر

 يــــا ذكـــَر جمٍد غابـــِر                     قد عافِك الشجر

 تناثري تناثري

 . القائل هو الشاعر ميخائيل نعيمة 1

أسس يف امريكا الشمالية مع الشاعر جربان خليل جربان ) الرابطة القلمية ( ودرس فيها نشاطه : 

 نقدية كان حصيلتها كتاب ) الغربال ( احلقوق واألدب وثقف نفسه باألدب الغربي واصبحت لديه ملكة

. تنبئ القصيدة عن اميان الشاعر خبلود الروح بعد حتررها من اجلسد وفيها اميان بعظمة خالق 2

الكون وما سّنه هلذا الكون من قوانني ونواميس وقد عّبر الشاعر عن هذا كله بأسلوب واضح الفكرة , 

ن , لُيحاكي تراقص اوراق االشجار وتتابع تساقطها يف عذب االلفاظ , رقيق املوسيقا , راقص االونا

 اخلريف .

 2012الدور االول 

 نعيمة . مليخائيل(  اخلريفوضح ما يأتي : ظاهر الكالم وباطنه يف قصيدة ) اوراق  -
ظاهر الكالم يف القصيدة مرتبط بأوراق الشجر وباطنه باحلياة واملوت ) ِسين العمر ( كون طبيعة ج : 

 التجربة الشعرية عند الشاعر تقرتب من السرد الذي يعنى بذكر االحداث الفعلية الواقعة . 

 2012الدور الثاني 

 قال الشاعر : كم ازهرت من قبلك               وكم ذوت ورود  -
 الشاعر ؟ وعم تنبئ قصيدته ؟  خياطب. من 1
 . اكتب مقطعني من قصيدة الشاعر .2

خياطب فيها الشاعر اوراق االشجار يف اخلريف وهي تتناثر بعد ان كانت جمدًا غابرا ومرقصا . 1ج : 

 للشمس وارجوحة للقمر وقيثارة الليل والسحر فصارت جمرد ذكرى بعد ان عافها الشجر وجترد منها 

القصيدة عن اميان الشاعر خبلود الروح بعد حتررها من اجلسد وفيها اميان بعظمة خالق الكون  تنبئ

 وما سّنه هلذا الكون من قوانني ونواميس
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 . قال ميخائيل نعيمة : 2

 تــناثـــري تـنـــاثــري                       يـــا بهجة النظر

 أرجوحـــة القمريا مرقص الشمس و يـا                     

 يــــا أرغــن الليل و يـــا                     قـــــيثارة السحر

 يــــا رمـز فكٍر حائـــــِر                    ورســم روٍح ثائٍر

 يــــا ذكـــَر جمٍد غابـــِر                     قد عافِك الشجر

 تناثري تناثري

 وجـــددي العهود        عودي اىل حضن الثرى             

 وانسي مجااًل قـــد ذوى                    ما كان لـــن يعود

 كم انهرت مــــن قبلك                     وكـــم ذوت ورود

 فــــال ختايف ما جــــرى                     وال تلومي القدرا

 عودي اىل حضن الثرى

 2013الدور االول 

 نعيمة : عودي اىل حضن الثرى                  وجددي العهود ئيلميخاقال الشاعر  -
 الشاعر ؟ وما اسلوب القصيدة ؟ خياطب. من 1
 ( ؟ مستشهدا مبقطع من القصيدة . اخلريف. عمَّ تنبئ ) قصيدة اوراق 2

ومرقصا خياطب فيها الشاعر اوراق االشجار يف اخلريف وهي تتناثر بعد ان كانت جمدًا غابرا . 1ج : 

 للشمس وارجوحة للقمر وقيثارة الليل والسحر فصارت جمرد ذكرى بعد ان عافها الشجر وجترد منها

أما اسلوب القصيدة فكان واضح الفكرة , عذب االلفاظ , رقيق املوسيقا , راقص االونان , لُيحاكي 

 تراقص اوراق االشجار وتتابع تساقطها يف اخلريف .

الشاعر خبلود الروح بعد حتررها من اجلسد وفيها اميان بعظمة خالق تنبئ القصيدة عن اميان . 2

 الكون وما سّنه هلذا الكون من قوانني ونواميس

 تــناثـــري تـنـــاثــري                       يـــا بهجة النظر

 يا مرقص الشمس و يـا                     أرجوحـــة القمر

 قـــــيثارة السحر                  يــــا أرغــن الليل و يـــا   

 يــــا رمـز فكٍر حائـــــِر                    ورســم روٍح ثائٍر

 يــــا ذكـــَر جمٍد غابـــِر                     قد عافِك الشجر

 تناثري تناثري
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 2013الدور الثاني 

 نعيمة شاعر مال يف نظم قصيدته لوزن راقص  ميخائيل -
 . اكتب مقطعًا من القصيدة واضبطه بالشكل .2اسم قصيدته ؟ وما فكرتها ؟             . ما 1

 . اسم قصيدته ) اوراق اخلريف ( 1ج : 

اميان الشاعر خبلود الروح بعد حتررها من اجلسد وفيها اميان بعظمة خالق الكون وما فكرتها : فيها 

 سّنه هلذا الكون من قوانني ونواميس

 تــناثـــري تـنـــاثــري                       يـــا بهجة النظر.                                       2

 يا مرقص الشمس و يـا                     أرجوحـــة القمر

 يــــا أرغــن الليل و يـــا                     قـــــيثارة السحر

 ورســم روٍح ثائٍر                  يــــا رمـز فكٍر حائـــــِر  

 يــــا ذكـــَر جمٍد غابـــِر                     قد عافِك الشجر

 تناثري تناثري

 2014الدور االول 

 قال الشاعر : تناثري تناثري           يا بهجة النظر  -
بالشكل ثم اجب عن البيت مطلع لقصيدة حفظت منها اربعة ابيات , اكتب هذه االبيات مضبوطة 

 االسئلة اآلتية :
 . من قائلها ؟ وما عنوان قصيدته ؟ 1
 . ما طبيعة التجربة عند الشاعر ؟2

 تــناثـــري تـنـــاثــري                       يـــا بهجة النظرج :                                     

 القمريا مرقص الشمس و يـا                     أرجوحـــة 

 يــــا أرغــن الليل و يـــا                     قـــــيثارة السحر

 يــــا رمـز فكٍر حائـــــِر                    ورســم روٍح ثائٍر

 يــــا ذكـــَر جمٍد غابـــِر                     قد عافِك الشجر

 تناثري تناثري

 . قائلها : ميخائيل نعيمة , وعنوان القصيدة ) أوراق اخلريف ( 1

. طبيعة التجربة عند الشاعر تقرتب من السرد الذي ُيعنى بذكر االحداث الفعلية الواقعة , فالشاعر 2

 هنا ال يستطرد اىل التفاصيل وال ينصرف اىل الوصف اخلارجي .
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 2014الدور الثاني التكميلي 

 عودي اىل حضن الثرى             وجددي العهودقال الشاعر : 
 ثم اجب عن االسئلة التالية  اخلمسةابيات منها . اكتب هذه االبيات  مخسةالبيت من قصيدة حفظت 

 . من قائلها ؟ وما نشاط الشاعر بعد هجرته اىل امريكا ؟ 1
 . عمَّ تنبئ القصيدة ؟ وما اسلوبها ؟2

 تــناثـــري تـنـــاثــري                       يـــا بهجة النظرج :                                     

 يا مرقص الشمس و يـا                     أرجوحـــة القمر

 يــــا أرغــن الليل و يـــا                     قـــــيثارة السحر

 ورســم روٍح ثائٍر                 يــــا رمـز فكٍر حائـــــِر   

 يــــا ذكـــَر جمٍد غابـــِر                     قد عافِك الشجر

 تناثري تناثري

 . القائل هو الشاعر ميخائيل نعيمة 1

أسس يف امريكا الشمالية مع الشاعر جربان خليل جربان ) الرابطة القلمية ( ودرس فيها نشاطه : 

 فسه باألدب الغربي واصبحت لديه ملكة نقدية كان حصيلتها كتاب ) الغربال (احلقوق واألدب وثقف ن

. تنبئ القصيدة عن اميان الشاعر خبلود الروح بعد حتررها من اجلسد , وفيها اميان بعظمة خالق 2

الكون وما سّنه هلذا الكون من قوانني ونواميس , وقد عّبر الشاعر عن هذا كله بأسلوب واضح الفكرة , 

عذب االلفاظ , رقيق املوسيقا , راقص االونان لُيحاكي تراقص اوراق االشجار وتتابع تساقطها يف 

 اخلريف  .

 مجاعة الديوان

مجاعة ادبية ظهرت يف مصر يف الربع االول من القرن العشرين وسعت اىل جتديد األدب والسيما  هي
 الشعر .

 مل يطلق لفظ مدرسة على مجاعة الديوان .علل : 
. ألن شعرهم ال ينطبق عليه مالمح مدرسة من اتباع وشيوع مع أنهم أّسسوا لشعرهم باألفكار 1ج : 

 والنظم 

 . ال ميكن ان نصف شعر شخصني أو ثالث باملدرسة .2      

. على الرغم من آرائهم النقدية السديدة ورغبتهم يف التجديد ودعوتهم اليه لكنهم اخفقوا يف 3      

 النقدية على شعرهم فكيف بشعر اآلخرين .تطبيق آرائهم 
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 ما الذي دعت اليه مجاعة الديوان ؟ وما مدى تطبيقهم آلرائهم اليت دعوا اليها ؟س : 
دعوا اىل جتديد الشعر العربي وتطبيق آرائهم النقدية السديدة إال أن شعراءهم اخفقوا يف تطبيق ج : 

 آرائهم النقدية على شعرهم .

 اجلماعة باسم ) الديوان ( ؟  ملاذا مسيت هذهس : 
نسبة اىل كتاب ) الديوان ( الذي أّلفه عباس حممود العقاد وابراهيم عبد القادر املانني الذي صدر ج : 

 م ( وكان يضم : 1921اجلزء االول منه عام ) 

 .. فضال عمَّا اشاعوه من تلك اآلراء يف الصحف واجملالت 2. جممل آرائهم النقدية .            1

 . مقدمات دواوينهم .3

 من ترّأس هذه اجلماعة ؟ س : 
 ترّأس هذه اجلماعة عبد الرمحن شكري بل هو استاذهم فقد :ج : 

 . سبقهم اىل نشر دواوينه .1

. اسهم يف رفع القصيدة اىل التطور بشفافية العبارة ورقة االلفاظ , فكان شعره اقرب اىل الذائقة 2

 األدبية الفنية .

 شيئًا من الشعر املرسل .. نظم 3

 آراء مجاعة الديوان
, مبعنى ان يكون الشاعر صادقًا يف التعبري عن مشاعره واحاسيسه , وشعره  . الشعر تعبري عن الوجدان1

مرتبط بوجدان قائله ومن ثم وجدان الناس , وقد خلص عبد الرمحن شكري ذلك يف بيته الشهري 

 الذي اثبته على غالف ديوانه األول ) ضوء الفجر ( : 

 أال يا طائر الفردوس             إنَّ الشعر وجداُن

 ه يف ديوانه اخلامس :وقول

 إنَّ الــقــلوب خوافق                        والشعر من نبضاتها

 والشعر مرآة الشعور                          يطّل مــــــن مرآتها

 . الدعوة اىل الوحدة العضوية فضال عن وحدة املوضوع 2

. اباحة تنويع القوايف يف القصيدة الواحدة والتالعب بتفعيالتها دون اخلروج على عددها الرتاثي 3

 كقول العّقاد : 

 كاد ميضي العام يا حلو التثين             أو تـوىل  

 لــــم يــكـن وصلك إّلا بالتمين             ليس إّلا
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 صورة الشعرية . الدعوة اىل التجديد يف االساليب واللغة وال4

 من آراء مجاعة الديوان ان الشعر تعبري عن الوجدان , أيد ذلك شعرًا .س : 
لقد خلص عبد الرمحن شكري ذلك يف بيته الشهري الذي اثبته على غالف ديوانه األول ) ضوء ج : 

 الفجر ( : 

 أال يا طائر الفردوس             إنَّ الشعر وجداُن

 وقوله يف ديوانه اخلامس :

 إنَّ الــقــلوب خوافق                        والشعر من نبضاتها

 والشعر مرآة الشعور                          يطّل مــــــن مرآتها

أباح شعراء مجاعة الديوان تنويع القوايف يف القصيدة الواحدة والتالعب بتفعيالتها , أيد ذلك س : 
 شعرًا .

 كاد ميضي العام يا حلو التثين             أو تـوىل                     ج :                         

 لــــم يــكـن وصلك إّلا بالتمين             ليس إّلا

 األدبي أو االبداع الشعري . اخللقمل تأِت مجاعة الديوان جبديد يف جمال علل : 
 تطوير الشعر املرسل .مل يعرف أحد منهم نظم املسرحية الشعرية أو يأثر على ج : 

 ماذا نعين بالشعر املرسل ؟ ومن نظم فيه من شعراء مجاعة الديوان ؟س : 
هو شعر عمودي تتنوع فيه القوايف يف كل بيت من أبيات القصيدة مع االلتزام بوحدة املوضوع وقد ج : 

 نظم عبد الرمحن شكري شيئا منه 

 تالعبوا ؟ماذا اباح شعراء مجاعة الديوان ؟ ومَب س : 
اباحوا تنويع القوايف يف القصيدة الواحدة والتالعب بتفعيالتها دون اخلروج على عددها الرتاثي ج : 

 كقول العقاد : 

 كاد ميضي العام يا حلو التثين             أو تـوىل

 لــــم يــكـن وصلك إّلا بالتمين             ليس إّلا

 البداع الشعري ؟ما يعد عبد الرمحن شكري من حيث اس : 
( يف جمال االبداع الشعري  العقاد واملازنييعد الشاعر عبد الرمحن شكري أسبق من نميليه ) ج : 

 واقلهما يف ميدان النقد .

 

 



 للصف السادس العلمي
 

  

 

 َعمَّ عرب شعراء مجاعة الديوان ؟ وهل وفقوا يف ذلك ؟س : 
النقدية اليت اشاعوها غري وا يف شعرهم للمفهومات عربوا عن نزعة رومانسية وحاولوا ان يستجيبج : 

 انهم مل يوفقوا كثريا .

 فيَم جنح شعراء مجاعة الديوان ؟س : 
جنحوا يف جمال املضامني الشعرية اليت جعلوها تعبريا عن النفس وتصويرا للعواطف يف بصدق فين ج : 

 واضح .

 دعت مجاعة الديوان اىل التجديد , فإىل أي مدى حققت ذلك ؟سؤال املناقشة : 
حاولوا ان يستجيبوا للمفهومات النقدية اليت اشاعوها غري انهم مل يوفقوا كثريا ولعلهم جنحوا يف ج : 

 جمال املضامني الشعرية اليت جعلوها تعبريا عن النفس وتصويرا للعواطف بأسلوب فين واضح .

 شيوعًا . ختلفان مجاعة الديوان مل ترتك اتباعًا ومل علل : 
اعتزل الشعر بعد ان اصيب بالشلل وهجر املانني الشعر اما العقاد فلم ج : ألن عبد الرمحن شكري 

 تسعفه قرحيته على قول الشعر واالبداع فيه بالرغم من تواصله .

 االسئلة الوزارية اخلاصة بـ ) مجاعة الديوان (

 2006الدور االول 

 ما نزعة شعراء الديوان ؟ وما مدى جناحهم ؟ -
رومانسية , وحاولوا ان يستجيبوا يف شعرهم للمفهومات النقدية اليت اشاعوها غري عربوا عن نزعة ج : 

انهم مل يوفقوا كثريا , ولعلهم جنحوا يف جمال املضامني الشعرية اليت جعلوها تعبريا عن النفس 

 وتصويرًا للعواطف يف صدق فين واضح .

 2007الدور االول 

 مدرسة شعرية . ختلقتلّمس تعلياًل مناسبًا : مجاعة الديوان مل ترتك اتباعًا ومل  -
ألن استاذ مجاعة الديوان عبد الرمحن شكري اعتزل الشعر بعد ان اصيب بالشلل , وهجر املانني ج : 

ن الشعر , أّما العقاد فلم تسعفه قرحيته على ابداع الشعر على الرغم من مواصلته اخراج الدواوي

 الشعرية . 

 2010الدور الثاني 

 وضح : دعوة مجاعة الديوان اىل التجديد , واىل أي مدى حققت ذلك ؟  -
عربوا عن نزعة رومانسية , وحاولوا ان يستجيبوا يف شعرهم للمفهومات النقدية اليت اشاعوها غري ج : 

جعلوها تعبريا عن النفس انهم مل يوفقوا كثريا , ولعلهم جنحوا يف جمال املضامني الشعرية اليت 

 وتصويرًا للعواطف يف صدق فين واضح .
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 2011الدور الثاني 

الشعر لدى مجاعة الديوان تعبري عن الوجدان , اكتب بيتني شاهدين على ان الشعر متصل بوجدان  -
 شاعره .

 قال عبد الرمحن شكري يف ديوانه اخلامس : ج : 

 والشعر من نبضاتها     إنَّ الــقــلوب خوافق                   

 والشعر مرآة الشعور                          يطّل مــــــن مرآتها

 2012الدور الثاني 

 مجاعة من الشعراء مل نستطع اطالق كلمة مدرسة ادبية عليهم  -
 . من هم ؟ وملاذا مل يطلق عليهم تسمية مدرسة ؟ 1
 . اباحوا تنويع القوايف يف القصيدة الواحدة والتالعب بتفعيالتها , اكتب بيتني للعقاد 2
 . من آرائهم , الشعر متصل بوجدان قائله , ايد ذلك ببيتني .3

 . مجاعة الديوان 1ج : 

الن شعرهم ال ينطبق عليه مالمح مدرسة من اتباع وشيوع مع انهم أسسوا لشعرهم باألفكار والنظم 

يس من املعقول ان نصف شعر شخصني او ثالثة بـ ) املدرسة ( على الرغم من آرائهم النقدية إذ ل

 السديدة ورغبتهم يف التجديد ودعوتهم إليه . 

 كاد ميضي العام يا حلو التثين             أو تـوىل. قال العقاد :                           2

 ليس إّلا      لــــم يــكـن وصلك إّلا بالتمين       

 . قال عبد الرمحن شكري يف ديوانه اخلامس :3

 إنَّ الــقــلوب خوافق                        والشعر من نبضاتها

 والشعر مرآة الشعور                          يطّل مــــــن مرآتها

 2013الدور االول 

 ؟ ملاذا مسيت مجاعة الديوان بهذه التسمية وهل جاءت جبديد -
نسبة اىل كتاب ) الديوان ( الذي ألفه عباس حممود العقاد وابراهيم عبد القادر املانني , وصدر ج : 

 م ( 1921اجلزء االول منه عام ) 

مل تأِت جبديد يف جمال اخللق االدبي أو االبداع الشعري يف حماولتها داخل القصيدة الوجدانية , فلم 

لشعرية ( أو ثابر على تطوير ) الشعر املرسل ( والذي نظم يعرف ان أحدًا منهم نظم ) املسرحية ا

 شيئا منه عبد الرمحن شكري .



 للصف السادس العلمي
 

  

 

 2014الدور االول 

 علل ما يأتي : مل ُيطلق لفظ ) مدرسة ( على مجاعة الديوان . -
الن شعرهم ال ينطبق عليه مالمح مدرسة من اتباع وشيوع مع انهم أسسوا لشعرهم باألفكار ج : 

والنظم إذ ليس من املعقول ان نصف شعر شخصني او ثالثة بـ ) املدرسة ( على الرغم من آرائهم 

 النقدية السديدة ورغبتهم يف التجديد ودعوتهم إليه . 

 2014الدور الثاني 

 مجاعة ينتمي املازني ؟ ألي مدرسة شعرية أو -
 اىل مجاعة الديوان .ج : 

 عبد الرمحن شكري
 (يف طليعة مجاعة الديوان بل هو استاذهم ) 

م ( واكمل دراسته االولية ثم التحق 1886. ولد الشاعر املصري عبد الرمحن شكري يف بور سعيد عام ) 1

 وخترج منها .مبدرسة املعلمني العالية 

 العربي وعاد منها بتفوق .. حصل على بعثة اىل انكلرتا لدراسة األدب 2

 . اصبح مدرسا للغة العربية وأدبها ثم صار ) مفتشًا ( .3

  اخلريفازهار جـ.             آللئ االفكارب.          ضوء الفجر. له عدة دواوين منها : أ. 4

( , يطلق فيها مشاعره تعبريًا عن رؤيته الشعرية بلغة عذبة  وضيء القسمات. قصيدته بعنوان ) 5

 وموسيقا رقيقة . 

 . كان مغرما بدراسة األدب العربي وحفظ الشعر وتثقف بدراسة االدب الغربي .6

 ما عنوان قصيدة عبد الرمحن شكري ؟ وما جتد فيها ؟س : 
تعبريًا عن رؤيته الشعرية بلغة عذبة يطلق فيها مشاعره (  وضيء القسماتعنوان القصيدة ) ج : 

 وموسيقا رقيقة .

 قصيدة ) وضيء القسمات (
 اِتـوجنــّي الـــيــــا وضيء القسماِت                 وحي

 اِتــمــغــليت لي منك إئتالفًا                 كأتالف الن

 ســألــوا فــي أي حاٍل                 هو أحلى يف الصفاِت

 ي حديث اللحظاِتـأحلـــــى ما تراه                فقلُت 

 فــاذا أرخـــى ِلــحاظًا                كان أحلى يف السباِت

 اِتـــًا باللفتــــــهــو أحلــى مـــا تراه                 رائع

 1958تويف سنة  1886ولد سنة 
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 التعليق النقدي :
 أين يقف عبد الرمحن شكري من مجاعة الديوان ؟س : 

الرمحن شكري يف مقدمة شعراء مجاعة الديوان لكونه اسهم يف رفع القصيدة اىل التطور يقف عبد ج : 

 بشفافية العبارة ورقة االلفاظ فكان شعره اقرب اىل الذائقة األدبية الفنية .

 ما عنوان قصيدة عبد الرمحن شكري ؟ وعمَّ تكشف ؟س : 
ية بلغة واضحة ومضمون يعرب عن عنوان القصيدة ) وضيء القسمات ( وتكشف عن نزعة رومانسج : 

 مكنونات النفس .

 ما املوضوع الذي يكشفه عبد الرمحن شكري ؟ وما مقومات قصيدته ؟س : 
يكشف عن نزعة رومانسية بلغة واضحة ومضمون يعرب عن مكنونات النفس أما مقومات القصيدة  ج :

 س       . املضمون املعرب عن مكنونات النف2. اللغة الواضحة       1فهي : 

. الصدق الفين مع وحدة موضوع تنساب بلغتها العذبة وموسيقاها الرقيقة وصدق االحساس 3         

ومسو اخليال مع االتكاء على وسائل التجسيد املتمثلة بالصور احلسية والتشبيهات املستمدة 

 معانيها من واقع احلياة .

 ت ( ؟مَب تنساب وحدة املوضوع يف قصيدة ) وضيء القسماس : 
تنساب بلغتها العذبة وموسيقاها الرقيقة وصدق االحساس ومسو اخليال مع االتكاء على وسائل ج : 

 التجسيد املتمثلة بالصور احلسية والتشبيهات املستمدة معانيها من واقع احلياة .

 ِممَّ ينهل عبد الرمحن شكري موضوعات قصيدته ؟ س : 
 . من املعامل اخلارجية 2. من الذات      1ج : 

وكان عامله الشعري عامل الواقع املباشر مع حماولة التسامي به من خالل تصوير احالمه ووصفها 

 بتأمل سكونها وتلفتها وإئتالف تقاسيمها اجلمالية اليت تشبه إئتالف النغمات املوسيقية .

 ية يف قول الشاعر :مَب تتمثل الصورة النفسية واحلسية والواقعس : 
 يــــا وضيء القسماِت                 وحيـــّي الــوجنـاِت

 ليت لي منك إئتالفًا                 كأتالف النــغــمــاِت

 تتمثل مبآسيها املنبثقة من ذات الشاعر ومعاناته , ومن وجدان صادق .ج : 

 كيف جسد عبد الرمحن شكري افكار قصيدته ؟س : 
 . امتانت بالَنَفس القصري3              . عبارات واضحة املعامل     2         سلوب رائع وبسالسة     . بأ1ج : 

 . مسو املعاني 5                           . مجال الديباجة    4

 ماذا نرى يف قصيدة ) وضيء القسمات ( لعبد الرمحن شكري ؟ س : 
 نراه يطلق فيها مشاعره تعبريا عن رؤاه الشعرية بلغة عذبة وموسيقا رقيقة . ج : 

 



 للصف السادس العلمي
 

  

 

 االسئلة الوزارية اخلاصة بـ ) عبد الرمحن شكري (

 2008الدور االول 

 مثل للمعاني اآلتية بأبيات مناسبة :  -
حديث تساءل عبد الرمحن شكري عن وصف احلبيب فأجابهم عبد الرمحن شكري : أن امجل ما فيه 

 عينيه .
 ســألــوا فــي أي حاٍل                 هو أحلى يف الصفاِتقال عبد الرمحن شكري : ج : 

 قلُت أحلـــــى ما تراه                فـي حديث اللحظاِت                                                  

 2008الدور الثاني 

 قال عبد الرمحن شكري : يا وضيء القسمات            وحيي الوجناِت -
 . ما عنوان قصيدته ؟ وماذا نقصد بـ ) الشعر املرسل ( والذي نظم شيئا منه شاعرنا ؟1
 . ألي مدرسة ينتمي صاحب البيت املذكور ؟ وأكتب بيتني مرتابطني بعد البيت املشار اليه .2

 . عنوانها : ) وضيء القسمات ( 1ج : 

الشعر املرسل : هو شعر عمودي تتنوع فيه القافية يف كل بيت من أبيات القصيدة مع االلتزام بوحدة 

 املوضوع حتمًا , والذي نظم شيئا منه عبد الرمحن شكري .

 . ينتمي اىل مجاعة الديوان 2

 كأتالف النــغــمــاِت     ليت لي منك إئتالفًا            قال عبد الرمحن شكري : 

 ســألــوا فــي أي حاٍل                 هو أحلى يف الصفاِت                                            

 2009الدور االول 

. ألي مجاعة ينتمي الشاعر عبد الرمحن شكري ؟ وماذا نقصد بـ ) الشعر املرسل ( الذي نظم شيئا 1
 منه شاعرنا ؟

 ترى يف قصيدة ) وضيء القسمات ( ؟ أيد بثالثة أبيات من القصيدة .. ماذا 2
 . ينتمي اىل مجاعة الديوان 1ج : 

الشعر املرسل : هو شعر عمودي تتنوع فيه القافية يف كل بيت من أبيات القصيدة مع االلتزام بوحدة 

 املوضوع حتمًا , والذي نظم شيئا منه عبد الرمحن شكري .

 ه تعبريا عن رؤاه الشعرية بلغة عذبة وموسيقا رقيقة .. يطلق فيها مشاعر2

 يــــا وضيء القسماِت                 وحيـــّي الــوجنـاِتقال عبد الرمحن شكري : 

 ليت لي منك إئتالفًا                 كأتالف النــغــمــاِت                                            

 ســألــوا فــي أي حاٍل                 هو أحلى يف الصفاِت                                            
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 2010الدور االول 

 قال الشاعر : أال يا طائر الفردوس         ان الشعر وجدان  -
 . من الشاعر ؟ واىل أّي انواع الشعر ميكنك ان تنسب قصيدته ؟1
 ؟ معلاًل .. أين يقف الشاعر من شعراء مجاعة الديوان 2
 . اكتب للشاعر بيتني يتضمن :3
 وصف احلبيب حبسن الوجه . -
 امجل ما فيه حديث نظرات عينيه . -
 انه احلى وانت تراه رائع اللفتات . -

 . الشاعر هو : عبد الرمحن شكري , وميكن ان تنسب القصيدة اىل الشعر الرومانسي .1: ج 

. يقف عبد الرمحن شكري يف مقدمة شعراء مجاعة الديوان لكونه اسهم يف تطوير القصيدة 2     

 بشفافية العبارة ورقة االلفاظ , فكان شعره اقرب اىل الذائقة الفنية .

 يــــا وضيء القسماِت                 وحيـــّي الــوجنـاِت. البيت االول : 3     

 لُت أحلـــــى ما تراه                فـي حديث اللحظاِتقالبيت الثاني :         

 هــو أحلــى مـــا تراه                 رائعــــــًا باللفتـــاِتالبيت الثالث :         

 2013الدور الثاني التكميلي 

 اكتب بيتني لعبد الرمحن شكري توضح فيهما فكرة القصيدة . -
 ـا وضيء القسماِت                 وحيـــّي الــوجنـاِتيـــقال عبد الرمحن شكري : ج : 

 ليت لي منك إئتالفًا                 كأتالف النــغــمــاِت                                                 

 2014الدور الثاني 

 قال عبد الرمحن شكري : أال يا طائر الفردوس        ان الشعر وجدان  -
 ترى يف قصيدة ) وضيء القسمات ( ؟ وما املقومات اليت يقوم عليها بناء قصيدة الشاعر ؟. ماذا 1
 . ترى مجاعة الديوان ان الشعر تعبري عن الوجدان , وضح ذلك .2
 . اكتب للشاعر  ابياتا تتضمن املعاني اآلتية :3
 وصف احلبيب حبسن الوجه . -
 تساءل الناس : أي صفاته امجل . -
 إئتالف روحه مع روح من ُيحب .يتمنى  -

 .. نراه يطلق فيها مشاعره تعبريا عن رؤاه الشعرية بلغة عذبة وموسيقا رقيقة  1ج : 
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املقومات اليت تقوم عليها القصيدة : اللغة الواضحة واملضمون املعرب عن مكنونات النفس والصدق 

وصدق االحساس ومسو اخليال من الفين مع وحدة موضوع تنساب بلغتها العذبة وموسيقاها الرقيقة 

 اتكاء على وسائل التجسيد املتمثلة بالصورة احلسية والتشبيهات املستمدة معانيها من واقع احلياة .

. مبعنى ان يكون الشاعر صادقا يف التعبري عن مشاعره واحاسيسه وشعره متصل بوجدان قائله ومن 2

يته الشهري الذي اثبته على ديوانه األول          ثم وجدان الناس وقد خلص عبد الرمحن شكري ذلك يف ب

 ) ضوء الفجر ( بقوله : أال يا طائر الفردوس       ان الشعر وجدان 

 وقوله يف ديوانه اخلامس : إن القلوب خوافـــق         والشعر من نبضاتها 

 مــــــن مرآتها  والشعر مرآة الشعور         يطل                                           

 يــــا وضيء القسماِت                 وحيـــّي الــوجنـاِت. البيت االول : 3

 ســألــوا فــي أي حاٍل                 هو أحلى يف الصفاِت البيت الثاني :   

 ليت لي منك إئتالفًا                 كأتالف النــغــمــاِتالبيت الثالث :    

 2014الثاني التكميلي الدور 

 . أين يقف الشاعر عبد الرمحن شكري من شعراء مجاعة الديوان ؟ معلاًل .1
 . ماذا يطلق الشاعر يف قصيدته ؟ وعمَّ يعرب ؟ مستشهدًا بأربعة أبيات .2

يقف عبد الرمحن شكري يف مقدمة شعراء مجاعة الديوان لكونه اسهم يف تطوير القصيدة ج : 

 رقة االلفاظ فكان شعره اقرب اىل الذائقة الفنية .بشفافية العبارة و

 . يطلق مشاعره تعبريًا عن رؤاه الشعرية بلغة عذبة وموسيقا رقيقة . 2

 مجاعة أبـــــــولــــــــو

 ما سبب تسمية هذه اجلماعة بـ ) أبولو ( ؟ س : 
الشعر واملوسيقى يف االساطري م ( وأبولو هو إله 1932الصحيفة اليت اصدروها عام ) نسبة اىل ج : 

 اليونانية القدمية وهذه التسمية تشي بنزعتهم اىل التجديد .

 من تزعم هذه اجلماعة ؟ ومَب تأثر ؟ س : 
( الذي عاد اىل مصر بعد اكمال دراسته يف انكلرتا وهناك  أمحد زكي أبو شاديتزعم هذه اجلماعة ) ج : 

 اطلع على األدب الرومانسي وتأثر به ملا فيه من : 

 . ولع بالطبيعة 4. أخيلة                     3. مشاعر مجيلة                     2. عواطف جياشة                   1

 و شادي ؟من التف على الشاعر املصري أمحد زكي أبس : 
التف عليه عدد كبري من الشعراء املصريني من ذوي االجتاهات املتعددة منهم الواقعي ومنهم ج : 

 الرمزي ومنهم الرومانسي مع تباين يف الفكر ايضا , من اشهر من تبع ابو شادي أو تأثر به :
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 حممود حسن امساعيل  –علي حمود طه املهندس  –ابراهيم ناجي  –خليل مطران  يف مصر :

 حافظ ابراهيم –أمحد الصايف النجفي  –علي شوقي  –عبد القادر رشيد الناصري  يف العراق :

 التيجاني يوسف البشري . يف السودان :

 عمر أبو ريشة  يف سوريا :

 أمني خنلة  يف لبنان :

 أبو القاسم الشابي  يف تونس :

 الذي احتواه شعره الرومانسي ؟مَب تأثر أبو شادي ؟ وما سؤال املناقشة : 
تأثر باألدب الرومانسي ملا حيتويه من عواطف جاحمة ومشاعر مجيلة وروح انسانية وأخيلة ج : 

 واحالم وولع بالطبيعة .

 ماذا حققت مجاعة أبولو ؟س : 
رب حققت الكثري مما طالبت به مجاعة الديوان , اذ كانت اعمق أثرا يف جيل الشعراء املصريني والعج : 

بعد ان قامت بعدة حماوالت جادة يف جمال جتديد املضامني واالساليب الشعرية والتالعب باألونان و 

 القوايف والشعر املرسل .

 ما الذي جعل مجاعة أبولو حتقق كثريا مما طالبت به مجاعة الديوان ؟س : 
مما طالبت به مجاعة  ان التطور الطبيعي لشعرنا احلديث هو الذي جعل مجاعة ابولو حتقق كثرياج : 

 الديوان .

اعلن شعراء مجاعة ابولو عن اهداف جتمعهم يف العدد االول من جملتهم أبولو , فما سؤال املناقشة : 
 أبرز هذه االهداف ؟

 . الدعوة اىل الثورة على التقاليد والتمسك باألصالة والتجديد .1ج : 

 نيًا .. السمو بالشعر العربي وتوجيه جهود الشعراء ف2     

. تطوير االسلوب الشعري انطالقًا من التعبري عن العاطفة االنسانية الصادقة , التغين بالطبيعة 3     

 اجلميلة , والعودة اىل عامل الطفولة والنقاء والتأمل يف الكون .

 . الرقّي مبستوى الشعراء أدبيًا واجتماعيًا والدفاع عن كرامتهم .4     

 التجديدية يف عامل الشعر ومساندتها . . مناصرة النهضات5     

 . احالل التعاون واالخاء وتبادل اآلراء بني الشعراء ونبذ اخلالفات .6     

( , فكيف يتم تطوير االسلوب الشعري من مجلة االهداف اليت اعلنها شعراء مجاعة ابولو ) س : 
 حتقيق ذلك ؟

يتم انطالقا من التعبري عن العاطفة االنسانية الصادقة والتغين بالطبيعة اجلميلة والعودة اىل ج : 

 عامل الطفولة والنقاء والتأمل يف الكون . 
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 وازن بني مجاعة الديوان ومجاعة ابولو من حيث اثرهما ومن حيث حتقيق اهدافهماسؤال املناقشة : 
 ج : من حيث اثرهما : 

 مجاعة ابولو مجاعة الديوان
مل ترتك اتباعا ومل ختلق مدرسة شعرية فقد 

اعتزل شكري بعد ان اصيب بالشلل وهجر املانني 

الشعر اما العقاد فلم تسعفه قرحيته الشعرية على 

 االبداع فيه على الرغم من تواصله .

كانت اعمق اثرا يف جيل الشعراء املصريني 

والعرب بعد ان قامت مبحاوالت جادة يف جمال 

جتديد املضامني واالساليب الشعرية والتالعب 

 باألونان والقوايف والشعر املرسل .

 من حيث حتقيق االهداف :

 مجاعة ابولو مجاعة الديوان
اخفق شعراؤها يف تطبيق آرائهم النقدية يف 

شعرهم حاولوا ان يستجيبوا يف شعرهم 

للمفهومات النقدية اليت اشاعوها , غري انهم مل 

كثريا ولعلهم جنحوا يف جمال املضامني يوفقوا 

الشعرية اليت جعلوها تعبريا عن النفس وتصوير 

 للعواطف يف صدق فين واضح .

حققت الكثري مما طالبت به مجاعة الديوان و 

 كانت اعمق اثرا يف جيل الشعراء .

 االسئلة الوزارية اخلاصة بـ ) مجاعة أبولو (

 2009الدور االول 

ملاذا مسيت مجاعة ) أبولو ( بهذا االسم ؟ ومَب تأثر أمحد زكي أبو شادي ؟ وما الذي حواه شعره  -
 الرومانسي ؟

م ( وأبولو هو إله 1932مسيت هذه اجلماعة بـ ) أبولو ( نسبة اىل الصحيفة اليت اصدروها عام ) ج : 

 توشي بنزعتهم اىل التجديد .الشعر واملوسيقا يف االساطري اليونانية القدمية , وهذه التسمية 

تأثر امحد نكي أبو شادي باألدب الرومانسي ملا حيتويه من عواطف جاحمة ومشاعر مجيلة وأخيلة 

 وأحالم وروح انسانية وولع بالطبيعة . 

 2013الدور االول 

 من زعيم مجاعة ابولو ومؤسسها ؟ وملاذا تأثر باألدب الرومانسي ؟ -
الرومانسي ملا  باألدبها الشاعر املصري امحد نكي أبو شادي , تأثر نعيم مجاعة ابولو ومؤسسج : 

 حيتويه من عواطف جاحمة ومشاعر مجيلة وأخيلة وأحالم وروح انسانية وولع بالطبيعة . 
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 2014الدور االول 

ملاذا ملاذا مسيت مجاعة ) أبولو ( بهذا االسم ؟ ومن هو ) أبولو ( ؟ ومن زعيم هذه اجلماعة ومؤسسها ؟ و  -
 تأثر باألدب الرومانسي ؟

م ( وأبولو هو إله 1932مسيت هذه اجلماعة بـ ) أبولو ( نسبة اىل الصحيفة اليت اصدروها عام ) ج : 

 الشعر واملوسيقا يف االساطري اليونانية القدمية , وهذه التسمية توشي بنزعتهم اىل التجديد .

تأثر امحد نكي أبو شادي باألدب الرومانسي ملا حيتويه من عواطف جاحمة ومشاعر مجيلة وأخيلة 

 وأحالم وروح انسانية وولع بالطبيعة . 

 2014الدور الثاني 

 لة ؟ خألي مدرسة شعرية أو مجاعة ينتمي أمني ن -
 اىل مجاعة أبولو .ج : 

 2014الدور الثاني التكميلي 

 ؟ ماذا تعرف عن أبولو -
م ( وأبولو هو إله 1932مجاعة شعرية مسيت بهذا االسم نسبة اىل الصحيفة اليت اصدروها عام ) ج : 

الشعر واملوسيقا يف االساطري اليونانية القدمية , وهذه التسمية توشي بنزعتهم اىل التجديد , وكان رائد 

 هذه اجلماعة ومؤسسها الشاعر املصري أمحد نكي أبو شادي .

 ه املهندســــــــــــعلي حممود ط

 من أعالم الشعر العربي احلديث

م ( وكانت اسرته تعيش يف يسر وجاه واهتمام 1902. شاعر مصري ولد يف مدينة املنصورة عام ) 1

 بالثقافة واالدب فنشأ حمبًا لألدب مغرمًا بطبيعة مدينته اجلميلة .

الفنون التطبيقية يف القاهرة وأمّت دراسته فيها ثم ُعّين يف مدينته يف ) هندسة . التحق مبدرسة 2

 املباني ( .

فاستطاع ان يتالفى هذا الضعف باحلفظ . كان االدب يستهويه على الرغم من ضعفه يف اللغة العربية 3

 واملتابعة والدراسة املتأنية لقواعد اللغة العربية مبدة قياسية بسبب نباهته .

ُيعد علي حممود طه املهندس من اعالم الشعر العربي احلديث ِلما يف شعره من نفس رومانسي وولع  .4

 بالطبيعة واجلمال وموسيقى عذبة . 

 أهم مؤلفاته :.5
 أ. ليالي املالح التائه        ب. أرواح وأشباح          جـ. نهر ومخر         د . الشوق العائد 

 1949توفى سنة  1902ولد سنة 
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ديوان علي حممود طه املهندس ( وله مسرحية شعرية ) أغنية الرياح  مجعت يف جملد واحد أمسه )

 االربعة ( . 

. اسم قصيدته ) اهلل والشاعر ( نظمها على اسلوب املقطوعات املتنوعة القوايف رغبة منه يف التجديد   6

 ) جتديد الشكل الشعري ( .

 . ينتمي الشاعر علي حممود طه املهندس اىل مجاعة أبولو .7

 اسئلة عن حياة الشاعر

 كيف استطاع الشاعر علي حممود طه املهندس ان يتالفى ضعفه يف اللغة العربية ؟س : 
 باحلفظ واملتابعة والدراسة املتأنية لقواعد اللغة العربية مبدة قياسية بسبب نباهته .ج : 

 ما ُيعد علي حممود طه املهندس ؟سؤال املناقشة : 
عربي احلديث ِلما يف شعره من نفس رومانسي وولع بالطبيعة واجلمال يعد من اعالم الشعر الج : 

 وموسيقى عذبة وصور شعرية موحية .

 ما اسم قصيدته ؟ وما الشكل الذي نظمت فيه ؟س : 
 اسم القصيدة ) اهلل والشاعر ( نظمها على اسلوب املقطوعات املتنوعة القوايف رغبة منه يف التجديدج : 

 ( قصيدة ) اهلل والشاعر

 ّدي لعينيه الرحاب الفساْح ـــم

 ي جفنِهــواء فــــورقرقي االض

 وامسكي يا أرُض عصف الرياْح

 ي اذنِهــمنصبَّ فـراعَد الـــــوال

 

 طغى األسى الّداوي على صوتِه                                                             

 يا للصدى مـــــــن قلبه الناطِق                                                             

 مضـــــــى يبُث الدهَر يف َخفتِه                                                             

 شكاية الـــخـــلق الـــــــى اخلالِق                                                             

 

 ــه يــــــــا أرُض أمٌّ رؤوْمأنِت لـــ

 فاشهدي الكــــــوَن على شقوته

 ورّددي شكواه بني النجـــــــوم

 فهو ابنِك االنساُن فـي حريتـــه 
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 التعليق النقدي : 
 يف القصيدة ؟ وماذا يطلب الشاعر منه ؟  املخاطبما س : 

رفيقة باإلنسان ومشفقة عليه وجند هذا املعنى يف خياطب الشاعر االرض طالبا منها ان تكون ج : 

 املقطع االول من القصيدة . 

 عن أّي نزعة يكشف النص ؟ وما االسلوب الذي نظمت فيه ؟ س : 
يكشف النص عن النزعة الرومانسية للشاعر ومدى ارتباطه بالطبيعة وحبه هلا واليت هي من ابرن ج : 

لشكل مالمح الرومانسية وقد نظمت على اسلوب املقاطع املتنوعة القوايف رغبة منه يف التجديد 

 القصيدة الشعري .

 كيف كانت لغة علي حممود طه املهندس ؟س : 
 ومتيل اىل التصوير الفين مثل : رقرقي االضواء يف جفنه .كانت لغة سهلة وواضحة ج : 

 االسئلة الوزارية اخلاصة بـ ) علي حممود طه املهندس (

 2005الدور االول 

ملاذا يعد علي حممود طه املهندس من اعالم الشعر العربي احلديث ؟ وما شكل قصيدته ) اهلل  -
 والشاعر ( ثم اكتب مقطعا منها .

يعد علي حممود طه املهندس من اعالم الشعر العربي احلديث ملا يف شعره من نفس رومانسي وولع ج : 

 بالطبيعة واجلمال وموسيقا عذبة وصور شعرية موحية . 

نظمت على اسلوب املقطوعات املتنوعة القوايف تعبريا عن رغبته يف جتديد الشكل شكل القصيدة 

 الشعري .

 اْحمـــّدي لعينيه الرحاب الفس

 ورقرقي االضــــواء فــي جفنِه

 وامسكي يا أرُض عصف الرياْح

 والـــــراعَد الـمنصبَّ فــي اذنِه

 2008الدور االول 

 اسند املعنى اآلتي شعرًا حفظته من منهجك املقرر : -
أنت ايتها االرض األم العطوف تقبلي شكوى علي حممود طه املهندس ألنه ابنك احلائر الذي يبحث عن 

 االستقرار .
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 أنِت لـــــه يــــــــا أرُض أمٌّ رؤوْمج : 

 فاشهدي الكــــــوَن على شقوته      

 ورّددي شكواه بني النجـــــــوم      

 فهو ابنِك االنساُن فـي حريتـــه       

 2009الدور االول 

والشاعر ( موضحا الشكل ما يعد علي حممود طه املهندس ؟ وملاذا ؟ اكتب مقطعا من قصيدته ) اهلل  -
 الذي نظمت فيه القصيدة .

يعد علي حممود طه املهندس من اعالم الشعر العربي احلديث ملا يف شعره من نفس رومانسي وولع ج : 

 بالطبيعة واجلمال وموسيقا عذبة وصور شعرية موحية . 

 مـــّدي لعينيه الرحاب الفساْح

 ورقرقي االضــــواء فــي جفنِه

 أرُض عصف الرياْحوامسكي يا 

 والـــــراعَد الـمنصبَّ فــي اذنِه

 نظمت على اسلوب املقطوعات املتنوعة القوايف تعبريا عن رغبته يف جتديد الشكل الشعري .

 2009الدور الثاني 

 اسند كل معنى من املعاني اآلتية شعرا حفظته من منهجك : -
علي حممود طه املهندس االرض ان متد اما عينيه االفق الرحب وان متأل عينيه باألضواء وان  خياطب

 توقف عصف الرياح .
 مـــّدي لعينيه الرحاب الفساْحج :                                                        

 ورقرقي االضــــواء فــي جفنِه

 وامسكي يا أرُض عصف الرياْح

 والـــــراعَد الـمنصبَّ فــي اذنِه

 2010الدور االول 

) ليالي املالح التائه ( ديوان شعر لشاعر عّد من اعالم الشعر احلديث , علل ذلك , وما اسلوب قصيدته  -
 اليت درستها ؟ ثم اكتب من قصيدته بعض ما ميثل ذلك الشعر .

احلديث ملا يف شعره من نفس رومانسي وولع يعد علي حممود طه املهندس من اعالم الشعر العربي ج : 

 بالطبيعة واجلمال وموسيقا عذبة وصور شعرية موحية . 

 نظمت على اسلوب املقطوعات املتنوعة القوايف تعبريا عن رغبته يف جتديد الشكل الشعري .
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 مـــّدي لعينيه الرحاب الفساْح

 ورقرقي االضــــواء فــي جفنِه

 الرياْحوامسكي يا أرُض عصف 

 والـــــراعَد الـمنصبَّ فــي اذنِه

 2010الدور الثاني 

 استشهد شعرا لألفكار اآلتية مما حفظته  -
 الشاعر املهندس االرض طالبا منها ان تكون رفيقة باإلنسان خياطب

 مـــّدي لعينيه الرحاب الفساْحج :                                                         

 ورقرقي االضــــواء فــي جفنِه

 وامسكي يا أرُض عصف الرياْح

 والـــــراعَد الـمنصبَّ فــي اذنِه

 2013الدور الثاني  

 للشاعر ) علي حممود طه املهندس ( قصيدة بعنوان ) اهلل والشاعر (  -
 . ما شكل قصيدته ؟ وكيف كانت لغة القصيدة ؟1
 الشاعر عدة دواوين مطبوعة , اذكر اثنني منها . خّلف. 2
 القصيدة واضبطه بالشكل .. اكتب مقطعا من 3

 نظمت على اسلوب املقطوعات املتنوعة القوايف تعبريا عن رغبته يف جتديد الشكل الشعري .. 1ج : 

 (  وكانت لغة القصيدة سهلة واضحة متيل اىل التصوير الفين مثل ) ورقرقي االضواء يف جفنه

 . ) ليالي املالح التائه ( و ) أرواح واشباح ( .2

 مـــّدي لعينيه الرحاب الفساْح.                                                          3

 ورقرقي االضــــواء فــي جفنِه

 وامسكي يا أرُض عصف الرياْح

 والـــــراعَد الـمنصبَّ فــي اذنِه

 2013الدور الثاني التكميلي 

اين تضع علي حممود طه املهندس من مدرسته الشعرية ؟ اذكر له مقطوعتني شعريتني ذاكرا عنوان  -
 قصيدته وسنة وفاته .

يعد علي حممود طه املهندس من اعالم الشعر العربي احلديث ملا يف شعره من نفس رومانسي وولع ج : 

 بالطبيعة واجلمال وموسيقا عذبة وصور شعرية موحية .
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 مـــّدي لعينيه الرحاب الفساْح 

 ورقرقي االضــــواء فــي جفنِه

 وامسكي يا أرُض عصف الرياْح

 والـــــراعَد الـمنصبَّ فــي اذنِه

 

 طغى األسى الّداوي على صوتِه                                                             

 يا للصدى مـــــــن قلبه الناطِق                                                             

 مضـــــــى يبُث الدهَر يف َخفتِه                                                             

 شكاية الـــخـــلق الـــــــى اخلالِق                                                             

 م ( .1949اهلل والشاعر ( وتوفى سنه )  عنوان قصيدته )

 عبد القادر رشيد الناصري

 ) شاعر كردي نشأ يف مدينة الناصرية وانتسب اليها (

م ( ونشأ يف 1920. ولد الشاعر عبد القادر رشيد الناصري يف مدينة السليمانية من اسرة كردية عام ) 1

 اليت ُنسب اليها .مدينة الناصرية 

. اكمل دراسته الثانوية يف بغداد ثم غادر اىل باريس إلكمال دراسته العليا ولكن مساعيه مل تكلل 2

 بالنجاح . 

 . عاد اىل بغداد واشتغل يف الصحافة ثم ُعني موظفا يف امانة العاصمة مع عمله يف الصحافة . 3

 م ( ودفن يف مقربة الغرباء .1962ة ) . وافاه االجل بسبب سكتة قلبية وهو خارج بيته سن4

 . اسم قصيدته ) النخلة سلطانة الشجر ( . 5

 . تناول الشاعر اسلوب قصيدته بـ : 6

 أ. اسلوب ممتع               ب. وصف أّخاذ               جـ. حس رومانسي يتغنى بالطبيعة .

 ما اسم قصيدة عبد القادر رشيد الناصري ؟ وما ُتعد ؟س : 
هلا بأسلوب ممتع عنوانها ) النخلة سلطانة الشجر ( وتعد طريفة يف موضوعها ويف تناول الشاعر ج : 

 ووصف أّخاذ وحس رومانسي يتغنى بالطبيعة . 

 

 

 

 

 

 1962توفى سنة 1920ولد سنة 
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 سلطانة الشجر ( النخلةقصيدة ) 

 النضِر ي بإكليلِك املخَضوضرــهـــتي           ة الشجِر           ــقِل يا سلطانــا نينة احلـــي

 رصهّد منـــــاِن ُكلَّ رشيق القـــــكالب           دٍل           ــــــعتك مــــافسي بقواٍم منــــون

 ِرـــن ُكلِّ وارفٍة ُعّدت من الّشجـــــــم            ثرُه          ــــــــبُّ أنِت لقلٍب ذاَب أكـــــــــأَح

 رــرٌب من الثمــــــمحبني ال ضـدُم ال             ٌة         ــذاق قانيـــي االعـتلك اليواقيُت ف

 ر عشُّ الطائِر احلذِرــــــوهّن يف القف               فة اخلضراء أشرعٌة       ـــي الضـإذ هنَّ ف

 البصِرى السمِع وــي كلِّ آٍن وَمجلــــف                ٌة      ـــابيــهٌة صيفًا .. وخــــــــوهنَّ فاك

 هو والسَّمِرــــي الليِل جملسها للــــــــف                 ويف الفراِت صبايا الريف كم عقدْت      

 ي حذِرـراس فـــُب احلـــــوأعنٌي ترق                 ٌة     ــُل حرَّاس واخبيــــوهلا النخــــوح

 قالْت له النخلة الفيحاء ما ضرري ؟         بـــُه             رْت ماسًا مسارـــــــإذا الفراُت ج

 ا أورد املصطفى املختاُر من َخربيـأنت الفراُت وإنــــي النــــخل شرفــه                      م

 معاني الكلمات : 
 

 

 

 

 التعليق النقدي : 
 للشاعر عبد القادر رشيد الناصري ؟ النخلةما متثل س : 

متثل بعدًا نفسيا يف جتربة الشاعر الوجدانية فهي عنصر طبيعي من عناصر طبيعة الوطن وهي ج : 

 لذا فهي متثل صورة من صور الوطن والشعور به .رمز مشوخه واالنتماء لرتابه 

 صورة من صور الوطن والشعور به .  النخلةمتثل علل : 
 ألنها عنصر طبيعي من عناصر طبيعة الوطن .ج : 

 ؟ النخلةما قول الرسول ) ص ( عن س : 
 (  أكرموا عمتكم النخلةقال الرسول ) صلى اهلل عليه وسلم ( : ) ج : 

 

 

 الوارفة : الكثيف منهصر : ذائب القد : القوام الفارع  تيهي : تفاخري 

خابية : ما خيبأ من  االعذاق قانية : شديدة احلمرة

 االشياء
 وفروعهمساربه : شعبه 
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 الوزارية اخلاصة بـ ) عبد القادر رشيد الناصري (االسئلة 

 2006الدور االول 

 قال الشاعر : ونافسي بقواٍم منك معتدٍل                  كالبان كل رشيق القد منهصر -
 . من القائل ؟ وما عنوان قصيدته ؟ ومَب وصفت القصيدة موضوعًا واسلوبًا ؟1
 حققت ؟. من أّي مدرسة يعد الشاعر ؟ وماذا 2

 . القائل هو : عبد القادر رشيد الناصري وعنوان قصيدته ) النخلة سلطانة الشجر ( 1ج : 

وصفت القصيدة طريفة يف موضوعها ويف تناول الشاعر هلا بأسلوب ممتع ووصف أّخاذ وحس 

 رومانسي يتغنى بالطبيعة .

ثريا مما طالبت به مجاعة . يعد الشاعر عبد القادر رشيد الناصري من مجاعة أبولو اليت حققت ك2

الديوان اذ كانت اعمق اثرا يف جيل الشعراء املصريني والعرب بعد ان قامت مبحاوالت جادة يف جمال 

 جتديد املضامني واالساليب الشعرية والتالعب باألونان والقوايف والشعر املرسل . 

 2010الدور الثاني 

 استشهد شعرًا لألفكار اآلتية مما حفظته :  -
 تتحلى بقوامها املعتدل كالبان الذي ينافس كل شيء  النخلة

 ونــــافسي بقواٍم منــــك مــــــعتدٍل                      كالبـــــاِن ُكلَّ رشيق القـــــّد منهصرج : 

 2013الدور الثاني التكميلي 

 اكتب بيتني لعبد القادر رشيد الناصري توضح فيها فكرة القصيدة . -
 يـــا نينة احلــقِل يا سلطانــة الشجِر                      تيـــهــي بإكليلِك املخَضوضر النضِرج :          

 ونــــافسي بقواٍم منــــك مــــــعتدٍل                      كالبـــــاِن ُكلَّ رشيق القـــــّد منهصر

 2014الدور الثاني 

 دبية ينتمي عبد القادر رشيد الناصري ؟ ألي مدرسة شعرية أو مجاعة أ -
 ينتمي اىل مجاعة أبولو .ج : 
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 مـــــــدرســـــــة الشـــــعــــــر احلــــــر

 ةياملدرسة الشعرية الواع

ماذا حققت مدرسة الشعر احلر ؟ وماذا استثمرت ألجل ذلك ؟ وما العوامل اليت توافرت سؤال املناقشة : 
 هلا ؟ 

حققت مدرسة الشعر احلر كل ما طمحت إليه احملاوالت السابقة يف جتديد الشعر واستثمرت لذلك ج : 

 جهود السابقني هلا مجيعًا بعد أن توافرت عوامل كثرية هلا حضارية وثقافية واجتماعية وسياسية .

 ان حماوالت التجديد اليت سبقت مدرسة الشعر احلر مل حتقق التجديد احلقيقي .علل : 
النوع األدبي أو تأسيس له , أو هو خروج عن املثال الشعري ألن التجديد هو نقلة أو تغيري يف ج : 

وانبثاق شيء مغاير للقديم بينما التطوير الذي اجنزته احملاوالت السابقة كان حمدودا ومل يكتمل 

 وتوقف عند حد معني .

 قيقي يف الشعر ؟كيف يكون التجديد يف الشعر ؟ أو ما مفهوم التجديد احلس : 
ان التجديد هو نقلة أو تغيري يف النوع األدبي أو تأسيس له أو هو خروج عن املثال الشعري وانبثاق ج : 

شيء مغاير للقديم بينما التطوير الذي اجنزته احملاوالت السابقة كان حمدودا ومل يكتمل وتوقف عند 

 ومدرسة املهجر .حد معني كما رأينا لدى مجاعة الديوان ومجاعة أبولو 

 ة ؟ يما هي املدرسة الشعرية الواعس : 
ة هي ) مدرسة الشعر احلر ( أو ما يسمى ) شعر التفعيلة ( ألنها أسست ياملدرسة الشعرية الواعج : 

 للشعر اجلديد واشاعته وعمقته بعد احلرب العاملية الثانية .

ابولو ومدرسة املهجر اليت سبقت مدرسة ما مسة التطوير الذي اجنزته مجاعة الديوان ومجاعة س : 
 الشعر احلر ؟

التطوير الذي اجنزته احملاوالت السابقة كان حمدودا ومل يكتمل وتوقف عند حد معني كما رأينا ج : 

 لدى مجاعة الديوان ومجاعة أبولو ومدرسة املهجر . 

 وبني مدرسة الشعر احلر .وازن بني حركات التجديد اليت سبقت مدرسة الشعر احلر سؤال املناقشة : 
. ان حماوالت التجديد السابقة مل حتقق التجديد احلقيقي ألن التجديد هو نقلة أو تغيري يف النوع 1ج : 

 األدبي أو تأسيس له او هو اخلروج عن املثال الشعري السائد وانبثاق شيء جديد مغاير للقديم .

بقة كان حمدودا أو جتديدا مل يكتمل وتوقف عند حد . بينما التطوير الذي اجنزته احملاوالت السا2     

 معني كما رأينا عند مجاعة الديوان ومجاعة أبولو ومدرسة املهجر .

ة هي مدرسة الشعر احلر أو ما اصطلح على تسميتها بـ ) شعر التفعيلة ( ي. ان املدرسة الشعرية الواع3     

 العاملية الثانية .  ألنها أسست للشعر اجلديد واشاعته وعمقته بعد احلرب
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 متى ظهر الشعر احلر ؟ وما دواعي ظهوره ؟ س : 
 م ( استجابة لعوامل حضارية وثقافية واجتماعية وسياسية .1947ظهر الشعر احلر عام ) ج : 

 رــــحــر الـــعــشــرواد ال

هم جمموعة من الشعراء منهم ) بدر شاكر السياب , نانك املالئكة , عبد الوهاب البياتي , بلند 

م ( بعد استثمارهم لكثري من العوامل 1947احليدري ( اسسوا للشعر احلر وأشاعوه وعمقوه سنه ) 

 احلضارية والفكرية والثقافية واالجتماعية ( 

ى الشعراء ) بدر شاكر السياب , نازك املالئكة , عبد الوهاب ما التسمية اليت اطلقها الدارسون علس : 
 البياتي , بلند احليدري ( ؟ 

 رواد الشعر احلر .ج : 

 ما هي أول قصيدة للشعر احلر ؟ ويف أي سنة ؟ س : 
م ( هي ) هل كان حبًا ( وأول 1947أول قصيدة للشعر احلر كانت لبدر شاكر السياب نشرها سنة ) ج : 

 بنفس السنة ايضًا .رة العراقية نانك املالئكة ) الكولريا ( قصيدة للشاع

ال متثل قصيدة السياب ) هل كان حبًا ( وقصيدة ) الكولريا ( لنازك املالئكة كل مسات الشعر علل : 
 احلر 

ألنهما اقرتبتا كثريا من غنائية الشعر العمودي واغراضه مع جتديدهما يف جمال االيقاع وقد ُكتبتا ج : 

 نظام االسطر ال االبيات وبقواٍف متنوعة وبفضل هاتني القصيدتني انتشرت ظاهرة الشعر احلر .على 

 روادــد الـعـا بــراء مـــعـــش

بالشعراء الرواد شعراء آخرون عمقوا الشعر احلر وتوسعوا فيه واضافوا إليه وأجادوا فيه ما التحق 

 ومنهم :جعله مكتمل السمات وواضح التعبري والتأثري 

كاظم جواد , مليعة عباس عمارة , سعدي يوسف , يوسف الصائغ , رشدي العامل , فاضل  ن العراق :ــم

 العزاوي , ... وغريهم .

 صالح عبد الصبور , أمل دنقل , أمحد عبد املعطي . ر :ـصــن مـم

 حممد مفتاح الفيتوري . من السودان :

 توفيق نياد .توفيق صايغ , حممود درويش ,  ن فلسطني :ـم

 خليل حاوي , يوسف اخلال . ان :ـنـبـن لـم

 أدونيس . ا :ـوريــمن س
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 متى اصبح الشعر احلر مكتمل السمات واضح املعاني والتأثري ؟س : 
أصبح الشعر احلر مكتمل السمات واضح املعاني والتأثري بعد ان التحق بالشعراء الرواد شعراء ج : 

الرواد عمقوا الشعر احلر وتوسعوا فيه واضافوا اليه وأجادوا فيه ما جعله آخرون ُلقبوا بشعراء ما بعد 

 مكتمل السمات واضح املعاني والتأثري .

على الرغم من وجود حماوالت فردية يف الوطن العربي واملهجر سبقت السياب ونازك املالئكة فان س : 
 ريادة الشعر احلر كانت للعراقيني فقط , علل ذلك .

احملاوالت فردية مل تصل اىل قناعة مجاعية ومل تشكل ظاهرة فنية فضاًل على كونها مل  ألن تلكج : 

 تأخذ الشكل التجديدي الذي ظهر عند السياب ونانك املالئكة .

 ماذا فرض العصر احلديث على املضامني الشعرية ؟ س : 
شعريًا واصبح الشعر  فرض العصر احلديث تغيريًا يف املضامني الشعرية فاصبح االنسان مضموناج : 

 تعبريًا أمثل عن بؤس العامل .

 موازنة بني الشعر احلر والشعر العمودي
 الشعر العمودي الشعر احلر

من حيث الشكل : هو ترتيب مغاير للشكل 

املألوف أو هو ترتيب جديد للتفعيالت الوننية 

الرتاثية من حيث عدم االلتزام بعددها احملدد يف 

 يف القوايف .ونن القصيدة وتغيري 

تتكون القصيدة من الونن والقافية واليت ترتب 

 حسب عددها احملدد الرتاثي يف القصيدة العربية

من حيث املضمون : فرض العصر احلديث تغيريا 

يف املضامني الشعرية فاصبح االنسان مضمونا 

 شعريا واصبح الشعر تعبريا عن بؤس العامل 

الغزل للقصيدة العربية اغراض عدة منها : 

 والرثاء واهلجاء والفخر واحلماسة وغريها 

 يعتمد على نظام السطرين يعتمد على نظام السطر

 يعتمد على االسلوب املباشر والوصف  يعتمد على الفكرة الرمزية يف اغلب القصائد 

 ســــمــات الشــعــر الـحـــر

 .. احالل السطر الشعري بدال من البيت الشعري ذو الشطرين 1

. عدم االلتزام بإيقاع واحد فقد ينوع الشاعر ايقاعات القصيدة الواحدة ويصبح لكل مقطع فيها 2

 ايقاع ينتمي اىل تفعيالت ونن ما مع تنوع القوايف أو الغائها متامًا

 . عدم االلتزام بعدد حمدد من التفعيالت كما هو شائع يف البيت ذو الشطرين مع االلتزام برتتيبها 3

 ض وتوظيف الرمز واللغة املوحية .. الغمو4

. غياب االغراض املألوفة كاملدح واهلجاء والرثاء واحالل مضامني جديدة ال تنتمي لتلك االغراض 5

 بوضوح 
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 . التقليل من شان الغنائية والروح الرومانسية والغاء اخلطابية واختفاء الشاعر وراء ابداعه6

 . توظيف االساطري واحلكايات اخلرافية لتعميق الداللة املعنوية . 7

 يصح ان تكون كل نقطة على شكل تعليل . مالحظة :

 يف الشعر احلر . اخلرافيةتوظيف االساطري واحلكايات تعيل مهم : 
 لتعميق الداللة املعنوية . ج : 

ظهرت يف االربعينيات من القرن العشرين حركة ثورية جديدة , ما امسها ؟ ومن سؤال املناقشة : 
 روادها ؟ 

امسها مدرسة الشعر احلر او ما اصطلح على تسميتها ) شعر التفعيلة ( ومن روادها : بدر شاكر ج : 

 بلند احليدري . ووتبعهما آخرون مثل : عبد الوهاب البياتي , السياب , ونانك املالئكة 

 من اهم مسات الشعر احلر عدم االلتزام بإيقاع واحد . علل : 
فقد ينوع الشاعر ايقاعات القصيدة الواحدة ويصبح لكل مقطع فيها ايقاع ينتمي اىل تفعيالت ج : 

 ونن ما مع تنوع القوايف او الغائها متامًا .

 االسئلة الوزارية اخلاصة بـ ) مدرسة الشعر احلر (

 2006الدور االول 

 ة اجملددة . يتلمس تعليال أدبيا مناسبا : تعد مدرسة ) الشعر احلر ( هي املدرسة الشعرية الواع -
 ألنها اسست للشعر اجلديد واشاعته وعمقته بعد احلرب العاملية الثانية .ج : 

 2006الدور الثاني 

 الفن ؟ ومب متيز ؟ اطلق على هذا 1فن ابداعي تبناه عدد من الشعراء الشباب منذ السبعينيات . ماذ -
 اطلق على هذا الفن ) قصيدة النثر ( ومتيز بـ : ج : 

 . الصور الشعرية الطريفة 2. اللغة الشعرية املكثفة      1

 . االسلوب املركز مع احالل قيمة ايقاعية جديدة ال عالقة هلا بالتفعيالت الرتاثية . 3

 2007الدور الثاني 

  احلر ؟ وما العوامل اليت تضافرت لذلك ؟ما الذي حققته مدرسة الشعر  -

حققت مدرسة الشعر احلر أو ) شعر التفعيلة ( كل ما طمحت اليه احملاوالت السابقة يف جتديد ج : 

الشعر واستثمرت لذلك جهود السابقني هلا مجيعا , بعد ان توافرت عوامل كثرية هلا : حضارية , 

 وثقافية , واجتماعية , وسياسية . 
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  2009الدور الثاني 

ة اجملددة ؟ وما الذي تعنيه ) قصيدة ي) مدرسة الشعر احلر ( هي املدرسة الشعرية الواعملاذا تعد  -
 النثر ( ؟ 

 ألنها اسست للشعر اجلديد واشاعته وعمقته بعد احلرب العاملية الثانية .ج : 

قصيدة النثر : هو نوع ابداعي جديد شاع يف ادبنا املعاصر تبناه عدد كبري من الشعراء منذ 

السبعينيات من القرن العشرين ومانال وتعود جذوره اىل نهاية الستينيات كما يف اعمال سركون بولص 

 , وفاضل العزاوي . وجان دمو . 

 2010الدور االول 

رسة الشعر احلر ؟ وما رأيك بالتطور الذي اجنزته احملاوالت ما املراد بالتجديد الذي حققته مد -
 السابقة ؟ 

التجديد هو نقلة أو تغيري يف النوع األدبي وتأسيس له أو هو خروج عن املثال الشعري السائد ج : 

 وانبثاق شيء مغاير للقديم . 

 2010الدور الثاني 

 راء الذين نظموا يف هذا النوع اجلديد ؟وضح أهم ما متيزت به ) قصيدة النثر ( , ومن اشهر الشع -
 اهم ما متيزت به قصيدة النثر : ج : 

 . الصور الشعرية الطريفة .2. اللغة الشعرية املكثفة .           1

 . االسلوب املركز من احالل قيمة ايقاعية جديدة ال عالقة هلا بالتفعيالت الرتاثية .3

 2011الدور االول 

 ما اهم مسات شعر التفعيلة ؟  -
 ج : 

 . احالل السطر الشعري بدال من البيت الشعري ذو الشطرين .1

. عدم االلتزام بإيقاع واحد فقد ينوع الشاعر ايقاعات القصيدة الواحدة ويصبح لكل مقطع فيها 2

 ايقاع ينتمي اىل تفعيالت ونن ما مع تنوع القوايف أو الغائها متامًا

 زام بعدد حمدد من التفعيالت كما هو شائع يف البيت ذو الشطرين مع االلتزام برتتيبها . عدم االلت3

 . الغموض وتوظيف الرمز واللغة املوحية .4

. غياب االغراض املألوفة كاملدح واهلجاء والرثاء واحالل مضامني جديدة ال تنتمي لتلك االغراض 5

 بوضوح 

 الرومانسية والغاء اخلطابية واختفاء الشاعر وراء ابداعه. التقليل من شان الغنائية والروح 6

 . توظيف االساطري واحلكايات اخلرافية لتعميق الداللة املعنوية . 7
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 2012الدور االول 

 ة اجملددة هي مدرسة الشعر احلر .يوضح ما يأتي : املدرسة الشعرية الواع -
ة اجملددة هي مدرسة الشعر احلر او ما اصطلح على تسمية شعرها بـ            ياملدرسة الشعرية الواعج : 

 ) شعر التفعيلة ( ألنها اسست للشعر اجلديد واشاعته وعمقته بعد احلرب العاملية الثانية . 

 2012الدور الثاني 

عر احلر , علل ال متثل قصيدة ) هل كان حبًا ( للسياب و ) الكولريا ( لنازك املالئكة كل مسات الش -
 ذلك 

الن هاتني القصيدتني اقرتبتا كثريا من غنائية الشعر العمودي واغراضه مع جتديدهما يف جمال ج : 

 االيقاع . 

 2013الدور االول 

 يف الشعر احلر . اخلرافيةتلمس تعلياًل مناسبًا : توظيف االساطري واحلكايات  -
 لتعميق الداللة املعنوية . ج : 

 2013الدور الثاني 

 وضح أهم ما متيزت به قصيدة النثر , ومن أشهر الشعراء الذين نظموا يف هذا النوع اجلديد ؟ -
 . الصور الشعرية الطريفة . 2. اللغة الشعرية املكثفة .             1ج : 

 جديدة ال عالقة هلا بالتفعيالت الرتاثية . . االسلوب املركز مع احالل قيمة ايقاعية 3

 قصيدة النثر : انسي احلاج , فاضل العزاوي , ادونيس .اشهر شعراء 

 2013الدور الثاني التكميلي 

ما السمات اليت صارت عليها الشعر احلر ؟ أوضح ثالثا اساسية منها , ذاكرا ثالثة من شعراء ما بعد  -
 الرواد .

 . احالل السطر الشعري بدال من البيت الشعري ذو الشطرين .1ج : 

االلتزام بإيقاع واحد فقد ينوع الشاعر ايقاعات القصيدة الواحدة ويصبح لكل مقطع فيها . عدم 2     

 ايقاع ينتمي اىل تفعيالت ونن ما مع تنوع القوايف أو الغائها متامًا

 . عدم االلتزام بعدد حمدد من التفعيالت كما هو شائع يف البيت ذو الشطرين مع االلتزام برتتيبها 3     

 الرواد : من العراق كاظم جواد , مليعة عباس عمارة , سعدي يوسف . شعراء ما بعد

 2014الدور الثاني التكميلي 

 وضح أهم ما متيزت به قصيدة  النثر ومن اشهر الشعراء الذين نظموا يف هذا النوع اجلديد ؟ -
 . الصور الشعرية الطريفة . 2. اللغة الشعرية املكثفة .             1ج : 

 . االسلوب املركز مع احالل قيمة ايقاعية جديدة ال عالقة هلا بالتفعيالت الرتاثية . 3

 اشهر شعراء قصيدة النثر : انسي احلاج , فاضل العزاوي , ادونيس .
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 قصيدة النثر

فن ابداعي جديد شاع يف أدبنا املعاصر تبناه عدد كبري من الشعراء منذ السبعينيات من القرن املاضي 

( و                فاضل العزاوي( و )  سركون بولصال وتعود جذوره اىل نهاية الستينيات كما يف اعمال ) ومان

 ( .  جان دمو) 

 اهم مميزات قصيدة النثر : 
 . الصور الشعرية الطريفة 2. اللغة الشعرية املكثفة             1

 . االسلوب املركز من احالل قيمة ايقاعية جديدة ال عالقة هلا بالتفعيالت الرتاثية . 3

  ؟مَم اكتسبت قصيدة النثر مشروعيتها س : 
اكتسبت مشروعيتها يف احلداثة من الغاء احلدود الفاصلة بني األجناس االدبية حيث تأخذ من ج : 

وبعض تقنياته كالسرد واسرتسال الكتابة واحلوار  الشعر ايقاعه الداخلي ومن النثر شكله الكتابي

واملشهد حتى ان القارئ يشعر ان يف قصيدة النثر مثة تشكيالت جديدة للجملة تنبى على اقامة 

 عالقات جديدة يف تراكيب اللغة وبذلك حتقق ابعادها عن الشعر العمودي وعن الشعر احلر .

 أنـــســي الــحــــاج

 قصيدة النثر ( ابعادها عن الشعر العمودي والشعر احلر ؟حققت ) كيف س : 
تأخذ من الشعر ايقاعه الداخلي ومن النثر شكله الكتابي وبعض تقنياته كالسرد واسرتسال  انها ج : 

الكتابة واحلوار واملشهد حتى ان القارئ يشعر ان يف قصيدة النثر مثة تشكيالت جديدة للجملة تنبى 

 ة يف تراكيب اللغة وبذلك حتقق ابعادها عن الشعر العمودي وعن الشعر احلر .على اقامة عالقات جديد

 من هم اشهر شعراء قصيدة النثر ؟ س : 
 أنسي احلاج , وفاضل العزاوي , وأدونيس .ج : 

 قراءته قصيدة النثر ؟  خاللماذا يشعر القارئ س : 
جديدة للجملة تنبى على اقامة عالقات ان يف قصيدة النثر مثة تشكيالت يشعر من خالل قراءته ج : 

 الشعر احلر . رواد وعن نهائيا جديدة يف تراكيب اللغة وبذلك حتقق ابعادها عن الشعر العمودي

 الغت قصيدة النثر احلدود الفاصلة بني االجناس األدبية .علل : 
وبعض تقنياته ألن قصيدة النثر أخذت من الشعر ايقاعه الداخلي ومن النثر شكله الكتابي ج : 

 كالسرد واسرتسال الكتابة واحلوار واملشهد .
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 قصيدة ) الثأر ( .... للشاعر اللبناني ) أنسي احلاج (

 مررُت باألرض اليت سكنتها مذ هجرتها فسقطت يف شعرك

 تسلقت شجرة , نظرت اىل القرية اليت رأتنا أنِت تهزين رأسك ) اواه اضنيتك !( وانا اقنعك ان العودة

 عة ال تتسع احلمى , ثرية محليت االنلية نظرت اليها فرأيت األهالي سعداءشاس

 نزلت واحننيت على االرض ...... قررت عقرها مبخيليت

 عالَم حافظ الشاعر انسي احلاج يف قصيدته ؟س : 
حافظ الشاعر على تقنيات قصيدة النثر املتمثلة باإلجيان والكثافة واإلدهاش , جعلت هذه ج : 

التقنيات من قصيدته عاملًا جديدًا جيمع بني الشعر والنثر فضال على قدرة الشاعر على ادخال القارئ 

 يف عوامل شعرية جديدة ال ميكن ان تتحقق بالقصيدة العمودية أو شعر التفعيلة .

 مَب متثلت تقنيات قصيدة ) الثأر ( للشاعر انسي احلاج ؟س : 
 باإلجيان والكثافة واإلدهاش . متثلت تقنيات قصيدة ) الثأر (ج : 

 ؟ ) الثأر (اول الشاعر قصيدة ما حيس : 
حياول شاعر قصيدة ) الثأر ( اإلفادة من هامش احلياة اليومية وحياول ان جيعله مركزيا وفق ج : 

 صياغة جديدة للنص .

 ما وظيفة تقنيات قصيدة النثر املتمثلة باإلجيار والكثافة واإلدهاش ؟س : 
 ل القصيدة عاملًا جديدًا جيمع بني الشعر والنثر .جتع. 1ج : 

. فضال عن قدرة الشاعر على ادخال القارئ يف عوامل شعرية ال ميكن ان تتحقق بالقصيدة 2     

 العمودية

 ماذا تفجر قصيدة النثر ؟س : 
تفقد تفجر الطاقات الكامنة يف النثر مع حماولة جعله قريبا من االجواء الشعرية من دون ان ج : 

 القصيدة خصوصيتها .
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 بـــدر شــــاكـــر الســـيــــاب

 رائد الشعر احلر

. ولد الشاعر بدر شاكر السياب يف قرية ) جيكور ( التابعة لقضاء أبي اخلصيب يف البصرة عام                 1

وجين التمر , ماتت والدته وهو يف السادسة من عمره فنشأ م ( وكانت اسرته تعمل بالزراعة 1926) 

 يتيمًا واكمل دراسته الثانوية يف البصرة وفيها ظهرت موهبته الشعرية .

 م ( بعنوان ) على الشاطئ ( 1941. كتب أول قصيدة له عام ) 2

انتقل اىل اللغة  . التحق بدار املعلمني العالية يف بغداد وامضى سنة واحدة يف قسم اللغة العربية ثم3

 االنكليزية إلتقانه العربية .

 . ُعني مدرسا يف الرمادي وفصل من عمله ألسباب سياسية . 4

 . اشتغل يف الصحافة وعني يف اكثر من عمل حتى استقر باملوانئ 5

 فن يف مقربة ) احلسن البصري ( يفدم ( يف مستشفى يف الكويت بعيدا عن وطنه و1964. توفاه اهلل سنة ) 6

 الزبري .

 . اصدر عدة دواوين منها : 7

 ) اقبال (  آخرهاهـ.        جـ. انشودة املطر        د. املعبد الغريق        ب. أساطري        أ. أزهار ذابلة  

( من أهم القصائد اليت تعرب عن حب الوطن واحلنني إليه  غريب على اخلليجتعد قصيدة )  *

 . والشوق ملن فيه
 ما عنوان اول قصيدة للسياب ؟ ويف أي سنة ؟ س : 

 م ( .1941أول قصيدة للسياب عنوانها ) على الشاطئ ( كتبها عام ) ج : 

 اصدر الشاعر عدة دواوين اذكر بعضًا منها .س : 
 اقبال .  –املعبد الغريق  –انشودة املطر  –اساطري  –انهار ذابلة ج : 

 للسياب ؟ غريب على اخلليج (ما تعد قصيدة ) س : 
 من أهم القصائد اليت تعرب عن حب الوطن واحلنني إليه والشوق ملن فيه .تعد ج : 

 

 

 

 

 

 1964توفة سنة  1926ولد سنة 
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 غريب على اخلليج

 أحببُت  فيك عراق روحي أو حببتك أنِت فيه

 يا أنتما مصباح روحي أنتما

 وأتى املساْء ...

 لو جئت يف البلد الغريب إليَّ ما َكُمَل اللقاْء 

 على يديَّ هو اللقاْء امللتقى بك والعراق

 شوق خيضُّ دمي إليه

 كأنَّ كلَّ دمي اشتهاْء

 جوٌع إليه كجوع كلِّ دِم الغريِق اىل اهلواْء

 شوق اجلنني إذا اشرأبَّ من الظالم اىل الوالدْة ...

 الشمس أمجل يف بالدي من سواها والظالْم

 هناك أمجُل , فهو حيتضن العراْق –حتى الظالم  -

 : التعليق النقدي
 ما أهم ما ُيلحظ يف قصيدة السياب ؟س : 

وحدة االحساس اليت تكتنفها وفيها يعرب الشاعر عن معاناته بعيدًا عن وطنه العراق وهي من ج : 

الشعر احلر الذي يتميز بتنوع القوايف ناهيك من إيقاع البحر الكامل ) متفاِعُلن ( الذي منح القصيدة 

 وانفعال تتناسبان وجو القصيدة النفسي . مجااًل اضافيًا , ملا فيه من حركة

 عمَّ يعرب السياب يف قصيدته ؟ س : 
 يعرب عن معاناته بعيدًا عن وطنه العراق .ج : 

 ( للسياب ؟ غريب على اخلليجأين يضع النقاد ) سؤال املناقشة : 
تنتمي قصيدة السياب ) غريب على اخلليج ( اىل الشعر احلر الذي يتميز بتنوع القوايف ناهيك من ج : 

ايقاع البحر الكامل ) متفاِعُلن ( الذي منح القصيدة مجااًل اضافيًا ملا فيه من حركة وانفعال تتناسبان 

 وجو القصيدة النفسي .

 على أّي حبر نظم السياب قصيدته ؟س : 
) متفاِعُلن ( الذي منح القصيدة مجااًل اضافيًا ملا فيه من حركة وانفعال البحر الكامل  نظمها علىج : 

 تتناسبان وجو القصيدة النفسي .
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 مَب استهل السياب قصديته ؟ س : 
استهلها مبخاطبة امرأة غري واضحة املعامل واملالمح ومل نعرف من هي ؟ فقد تكون احلبيبة أو ج : 

لألهل والوطن هلذا نراه يؤكد العالقة اجلدلية بني الوطن واملرأة فهما مصباح الزوجة لكونها رمزا 

 الروح

 ما العالقة اجلدلية اليت أكدها السياب يف قصيدته ؟ س : 
أكد العالقة  اجلدلية بني الوطن واملرأة وكالهما مصباح للروح وهذا يعين ان وجود املرأة بعيدا عن ج : 

 ووطن بال امرأة تعين وطنا خاليا من عالقات التواصل واحلب والدفء .الوطن تعين عاطفة ناقصة 

 ما الصور البالغية اليت اجتلبها السياب ؟س : 
اجتلب السياب عدة صور بالغية منها تعتمد على التشبيه مرة واالستعارة مرة أخرى والكناية ج : 

فقد وِفَق السياب يف ايصال مرة أخرى بل وظف كل املظاهر االسلوبية من اجل ايصال ذلك الشوق 

 شوقة اىل وطنه من خالل قصيدته . 

 عّد الشاعر اللقاء باحلبيبة بعيدا عن الوطن لقاءا ناقصًا , علل ذلك .س : 
 ألن اللقاء احلقيقي يكون يف احضان الوطن ج : 

 أين تظهر روح السياب الوطنية ؟س : 
 ظالم أمجل ألنه حيتضن العراق .بأن الشمس يف بالده أمجل مشوس العامل بل حتى الج : 

 هناك استعارة رائعة يف قصيدة السياب , فما هي ؟س : 
 استعارة مكنية مجيلة حينما جعل الظالم كائنا حيتضن العراق باحملبة واحلنان لقوله : ج : 

 هناك أمجل فهو حيتضن العراق  –حتى الظالم  -

 ماذا يزدحم يف نفس السياب يف قصيدته ؟ س : 
يزدحم فيه الشوق فيخض دمه خضًا ويسفر ذلك عن رغبة عارمة برؤية الوطن والعيش فيه ج : 

 حتى حتولت دماؤه اىل اشتهاء لكل ما يف الوطن . 

 عالَم حتسر الشاعر يف قصيدته ؟س : 
كانت للشاعر امنيات متواضعة وهي رغبته يف النوم حتت ليالي العراق الصيفية حيث يتساقط ج : 

 بالعراق دون غريه . الندى معطرًا 

 السياب قصيدته بالتفاتة رقيقة مؤثرة , فما هي ؟  خيتمس : 
حينما يتمنى ان جيد قربا صغريا يف مقابر العراق يضم رفاته وتلك امنية ال يتمناها إال من عرف ج : 

 قيمة الوطن وعظمته . 
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 ( ؟ اخلليجقصيدته ) غريب على  خاللهل وفق السياب يف ايصال شوقه اىل وطنه من س : 
التشبيه نعم , وفق السياب يف ايصال شوقه اىل وطنه من خالل اجتالب صور متعددة تعتمد على ج : 

وظف كل املظاهر االسلوبية من اجل ايصال ذلك يمرة واالستعارة مرة أخرى والكناية مرة أخرى بل 

  وذلك يف قوله : الشوق 

 شوق خيضُّ دمي إليه

 كلَّ دمي اشتهاْءكأنَّ 

 جوٌع إليه كجوع كلِّ دِم الغريِق اىل اهلواْء

 شوق اجلنني إذا اشرأبَّ من الظالم اىل الوالدْة ...

 االسئلة الوزارية اخلاصة بـ ) بدر شاكر السياب (

 2005الدور االول 

 ِلَم الشمس وحتى الظالم امجل يف العراق من سواه عند السياب ؟ -
حيتضنان العراق , عراق األحبة , عراق الشوق , وتلك استعارة مكنية مجيلة حينما جعل ألنهما ج : 

 الظالم كائنا حيتضن العراق باحملبة واحلنان .

 2005الدور الثاني 

 ه منها من : ( ؟ اكتب ل اخلليجعن أي شيء عربت قصيدة السياب ) غريب على  -
 دمي اليه (  خيض) أحببت فيك , اىل شوق 

 تعرب عن حب الوطن واحلنني اليه والشوق ملن فيه ... قال السياب : ج : 

 أحببُت  فيك عراق روحي أو حببتك أنِت فيه

 يا أنتما مصباح روحي أنتما

 وأتى املساْء ...

 لو جئت يف البلد الغريب إليَّ ما َكُمَل اللقاْء

 امللتقى بك والعراق على يديَّ هو اللقاْء

 شوق خيضُّ دمي إليه

 2007الدور االول 

 (  اخلليجشاعر عراقي من رواد الشعر احلر , قرأت له قصيدة بعنوان ) غريب على  -
 . من الشاعر ؟ وعن ماذا عربت ابيات القصيدة ؟ 1
 دمي إليه ... اىل ... فهو حيتضن العراق ( . خيض. اكتب من ) شوق 2

 قصيدته عن حب الوطن واحلنني اليه والشوق ملن فيه . . الشاعر هو بدر شاكر السياب , عربت 1ج : 



 للصف السادس العلمي
 

  

 

 شوق خيضُّ دمي إليه.                                                                2

 كأنَّ كلَّ دمي اشتهاْء

 جوٌع إليه كجوع كلِّ دِم الغريِق اىل اهلواْء

 شوق اجلنني إذا اشرأبَّ من الظالم اىل الوالدْة ...

 الشمس أمجل يف بالدي من سواها والظالْم

 هناك أمجُل , فهو حيتضن العراْق –حتى الظالم  -

 2008الدور االول 

 خيضللسياب قصيدة يلتقي فيها مع اجلواهري بظاهرة احلنني اىل الوطن , أكتب اىل قوله ) شوق  -
 دمي اليه ( 

 عراق روحي أو حببتك أنِت فيهأحببُت  فيك ج :                                        

 يا أنتما مصباح روحي أنتما

 وأتى املساْء ...

 لو جئت يف البلد الغريب إليَّ ما َكُمَل اللقاْء

 امللتقى بك والعراق على يديَّ هو اللقاْء

 شوق خيضُّ دمي إليه

 2008الدور الثاني 

 حب الوطن واحلنني اليه والشوق ملن فيه عند السياب . مثل للمعاني اآلتية بأبيات مناسبة :  -
 أحببُت  فيك عراق روحي أو حببتك أنِت فيهج :                                       

 يا أنتما مصباح روحي أنتما

 وأتى املساْء ...

 لو جئت يف البلد الغريب إليَّ ما َكُمَل اللقاْء

 للقاْءامللتقى بك والعراق على يديَّ هو ا

 شوق خيضُّ دمي إليه

 كأنَّ كلَّ دمي اشتهاْء

 2010الدور الثاني 

 شاعر عراقي يعرب يف قصيدته عن معاناته بعيدا عن وطنه , فمن الشاعر , ومَب استهل قصيدته ؟ -
 دمه وان الشمس يف بالده أروع من كل الشموس . فيخضاكتب له ما ميثل ازدحام الشوق يف نفسه 

 الشاعر هو بدر شاكر السياب ج : 

استهل قصيدته مبخاطبة امرأة غري واضحة املالمح ومل نعرف من هي ؟ فقد تكون احلبيبة أو الزوجة 

 لكونهما رمزا للوطن أو االهل 
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شوق خيضُّ دمي إليه

كأنَّ كلَّ دمي اشتهاْء

جوٌع إليه كجوع كلِّ دِم الغريِق اىل اهلواْء

الظالم اىل الوالدْة ... شوق اجلنني إذا اشرأبَّ من

الشمس أمجل يف بالدي من سواها والظالْم

هناك أمجُل , فهو حيتضن العراْق –حتى الظالم  -

 2011الدور االول 

 شاعر فضل الظالم يف وطنه على مشوس سواه . -
اسطره املقررة للحفظ  خالل. من الشاعر ؟ وما الصور اليت رمسها للتعبري عن حبه لوطنه ؟ اذكرها من 1
 القصيدة . خالل. ما الرمز الذي أشار فيه الشاعر اىل الوطن ؟ علل ذلك , ذاكرا إياه من 2

. الشاعر هو بدر شاكر السياب , ورسم صورًا للتعبري عن حبه لوطنه تعتمد على التشبيه مرة 1ج : 

ر االسلوبية من اجل ايصال ذلك وعلى االستعارة مرة أخرى والكناية مرة أخرى , بل يوظف كل املظاه

الشوق 

شوق خيضُّ دمي إليه

كأنَّ كلَّ دمي اشتهاْء

جوٌع إليه كجوع كلِّ دِم الغريِق اىل اهلواْء

شوق اجلنني إذا اشرأبَّ من الظالم اىل الوالدْة ...

الشمس أمجل يف بالدي من سواها والظالْم

هناك أمجُل , فهو حيتضن العراْق –حتى الظالم  -

. الرمز الذي اشار فيه الشاعر اىل الوطن هو امرأة غري واضحة املالمح ومل نعرف من هي ؟ فقد تكون 2

احلبيبة أو الزوجة لكونها رمزا للوطن أو االهل .

أحببُت  فيك عراق روحي أو حببتك أنِت فيه

يا أنتما مصباح روحي أنتما

 2014الدور االول 

 م ( 1926شاعر ولد يف ) جيكور ( عام )  -
 . ما امسه ؟ وما عنوان اول قصيدة نظمها .1
. اىل اي مدرسة ينتمي الشاعر ؟ وماذا حققت ؟2
الشاعر قصيدته بأمنية , وضحها . خيتتم. 3
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 دمي اليه (  خيض. اكتب للشاعر من ) أحببت فيك ... اىل ... شوق 4
 . الشاعر هو بدر شاكر السياب واول قصيدة نظمها عنوانها ) على الشاطئ ( 1ج : 

. ينتمي اىل مدرسة الشعر احلر , حققت مدرسة الشعر احلر أو ) شعر التفعيلة ( كل ما طمحت اليه 2

احملاوالت السابقة يف جتديد الشعر واستثمرت جهود السابقني هلا مجيعًا بعد ان توافرت عوامل كثرية 

 حضارية وثقافية واجتماعية وسياسية . هلا

. يتمنى الشاعر ان جيد قربا صغريا يف مقابر العراق يضم رفاته وتلك امنية ال يتمناها إال من عرف 3

 قيمة الوطن وعظمته . 

 أحببُت  فيك عراق روحي أو حببتك أنِت فيه.                                           4

 نتمايا أنتما مصباح روحي أ

 وأتى املساْء ...

 لو جئت يف البلد الغريب إليَّ ما َكُمَل اللقاْء

 امللتقى بك والعراق على يديَّ هو اللقاْء

 شوق خيضُّ دمي إليه  

 2014الدور الثاني 

االفكار اآلتية وردت شعرا يف شعر بعض من درست من شعراء عانوا الغربة واحلنني اىل الوطن اعد  -
 هذه االفكار اىل االبيات اليت وردت يف قصائدهم 

 اللقاء احلقيقي مبن حيب ال يكتمل إال باحتضان العراق .  -
 الغريب إليَّ ما َكُمَل اللقاْءلو جئت يف البلد ج :                                             

 امللتقى بك والعراق على يديَّ هو اللقاْء

 2014الدور الثاني التكميلي 

 شاعر عراقي يعرب يف قصيدته عن معاناته بعيدا عن وطنه , فمن الشاعر ؟ ومب استهل قصيدته ؟ -
 الشاعر هو بدر شاكر السياب .ج : 

المح ومل نعرف من هي ؟ فقد تكون احلبيبة أو الزوجة استهل قصيدته مبخاطبة امرأة غري واضحة امل

 لكونهما رمزا للوطن واالهل . 

 شوق خيضُّ دمي إليه

 كأنَّ كلَّ دمي اشتهاْء

 جوٌع إليه كجوع كلِّ دِم الغريِق اىل اهلواْء

 شوق اجلنني إذا اشرأبَّ من الظالم اىل الوالدْة ...

 الشمس أمجل يف بالدي من سواها والظالْم

 هناك أمجُل , فهو حيتضن العراْق –حتى الظالم  -
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 نــــــــــازك الـمـــــالئـــــكـــــة

 من رواد الشعر احلر

ت يف اسرة أدبية نادها العلم عم ( ونشأت وترعر1923. ولدت الشاعرة نانك املالئكة يف بغداد عام ) 1

 واألدب . 

 وباحث ومدرس للغة العربية ومنه أخذت الشاعرة اهتمامها األدبي وأمها شاعرة . . والدها أديب2

 . دخلت كلية الرتبية وكانت تلقي شعرها وتنشر يف الصحف 3

 . عينت معيدة يف كلية الرتبية . 4

 م ( 1947. نظمت أول قصيدة هلا من الشعر احلر عنوانها ) الكولريا ( عام ) 5

اليات املتحدة االمريكية وعادت للتدريس يف كلية الرتبية جبامعة بغداد درست . اكملت دراستها يف الو6

 بعدها يف جامعة البصرة ثم جامعة تكريت . 

  من آثارها الشعرية :. 7

م (           1968م ( , ) شجرة القمر 1957م ( , ) قرارة املوجة 1949م ( , ) شظايا ورماد 1947) عاشقة الليل 

 بحر ( ) يغري الوانه ال

  من آثارها النقدية :. 8

م ( , ) الصومعة والشرفة احلمراء ( , ) سيكولوجية الشعر ( ,                             1962) قضايا الشعر املعاصر 

 م ( 1993) مقاالت أخرى 

 . اسم قصيدتها ) مر القطار ( وهي قصيدة وجدانية من الشعر احلر .9

 التعليق النقدي : 
حيث نظمتها الشاعرة على تفعيلة البحر الكامل ملا فيه من . تعد هذه القصيدة من الشعر احلر 1

 امتداد صوتي وثقل يتناسب مع موضوع القصيدة ) االنتظار ( .

. تتحدث الشاعرة عن موضوع االنتظار كانتظار شيء حمبوب او انتظار غاية مرجوة أو هدف مؤمل 2

 او لعله العمر الذي مير دون ان حيقق غايته . 

 كيف وصفت الشاعرة نازك املالئكة الليل ؟ س : 
 ة حريى أو نباح كلب مطويل , رتيب , ممل , ميتد كاألفق ال حد ملداه وال شيء يقطع سكونه غري محاج : 

 كيف وصفت الشاعرة القطار ؟س : 
مير القطار متعبًا رتيبًا يف سريه ولعل تدافع عرباته ما ينسج أمال مرجوًا بعودة حبيب أو مسافر ج : 

 لكنه مير ويبتعد ويتالشى خلف التالل . 

 

 

 2007توفيت سنة  1923ولدت سنة 
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 ماذا ينسج تدافع عربات القطار ؟ س : 
مسافر لكنه مير ويبتعد ويتالشى خلف التالل البعيدة ومل يبق ينسج امال مرجوا بعودة حبيب أو ج : 

 يف النفس غري التعب واحلزن .

 االسئلة الوزارية اخلاصة بـ ) نازك املالئكة (

 2010الدور الثاني 

 نظمت الشاعرة نازك املالئكة قصيدة ) مر القطار ( على تفعيلة البحر الكامل , علل ذلك . -
 امتداد صوتي وثقل يناسب موضوعا كموضوع االنتظار الذي تتحدث عنه الشاعرة .ملا فيه من ج : 

 2011الدور الثاني 

 نظمت الشاعرة نازك املالئكة قصيدة ) مر القطار ( على تفعيلة البحر الكامل , علل ذلك . -
 ة .ملا فيه من امتداد صوتي وثقل يناسب موضوعا كموضوع االنتظار الذي تتحدث عنه الشاعرج : 

 الشعر الوجداني

هو اول انواع الشعر ناولته البشرية وجلأ اليه االنسان عندما انفعل وأراد ان يعرب عن انفعاله  أواًل :

بشيء من الكالم , جاء ذلك يف بداية األمر بسيطا مصحوبًا باملوسيقى والغناء لذا مسي غنائيا وكانت 

 موضوعاته االوىل فردية ذاتية تعرب  عن ذات الشاعر ووجدانه . 

 شعري زاولته البشرية ؟ ومتى جلأ اليه االنسان ؟ما اول نوع س : 
يعد الشعر الوجداني أول انواع الشعر الذي ناولته البشرية وجلأ اليه االنسان عندما ينفعل ويريد ج : 

 ان يعرب عن انفعاله بشيء من الكالم .

 كيف جاء الشعر الوجداني أول مرة ؟س : 
 جاء يف بداية األمر بسيطا مصحوبًا باملوسيقى والغناء لذا مسي بـ ) الشعر الغنائي ( . ج : 

 كيف كانت موضوعاته ؟ وعمَّ تعرب ؟ س : 
 كانت موضوعاته االوىل ذاتية فردية تعرب عن ذات الشاعر ووجدانه واحساسه الشخصي .ج : 

تطور الشعر عند االوربيني على وفق لغاتهم القومية واقاليم عيشهم ولعل اشهر االنواع اليت  ثانيًا :

( الذي كان يدور على السنة اجلوالني مصحوبا باملوسيقى الرتوبادور شاعت بشكل شعيب هو شعر ) 

 والغناء وقد تأثر هذا النوع بالشعر العربي كثريًا والسيما املوشحات .
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 تعد الذاتية مسة متيز بها الشعر الوجداني عن غريه من انواع الشعر , علل ذلك .سؤال املناقشة : 
ألننا من خالهلا حنس مبا يعانيه الشاعر ومبا يعتمل فيه من عواطف ويراوده من خيال ويضطرب ج : 

 من فكر وهو يف احلقيقة يعرب لآلخرين عندما ميرون مبثل ما مير به .

 ذاتية الشاعر ؟  متى تتسعس : 
 عندما تندمج يف اجملتمع الذي يعيش فيه الشاعر اذ تكون جتربته جزء من جتربة األمة .ج : 

 متى اكتملت مسات الشعر العربي ؟ وما صار له ؟سؤال املناقشة : 
اكتملت مسات الشعر العربي يف العصر اجلاهلي وصارت له تقاليد واجتاهات واعالم ويغلب على لغته ج : 

وح اخلطاب فيعرض الشاعر على الناس عواطفه عندما حيب أو يكره أو حيزن ملونا ذلك خبياله وض

 اخلاص .

 ما يعد الشعر العربي يف معظمه ؟س : 
يعد الشعر العربي يف معظمه وجدانيا والسيما يف عصوره االوىل فلم يكن هناك شعر ملحمي أو ج : 

 متثيلي أو تعليمي .

 لوم ان كل شاعر له اسلوبه , مب متيز شعر كل شاعر وجداني عن غريه ؟من املعسؤال املناقشة : 
ان شعر كل شاعر وجداني يتميز عن غريه مبيزة متصلة مبزاجه وبيئته وبالدافع الذي يستثريه ج : 

 لقول الشعر , لقد قالت العرب : 

 ) افضل الشعراء أمرؤ القيس إذا ركب واألعشى إذا طرب , والنابغة إذا رهب (

 يف أي عصر تطور الشعر العربي تطورًا كبريًا ؟ س : 
تطور الشعر العربي تطورا كبريا يف العصر العباسي وصار يعرب عن احلضارة احلديثة واحلياة ج : 

 اجلديدة .

 متى هبط الشعر العربي ؟س : 
 هـ ( وكذلك يف عصر الدويالت والعهد العثماني .656هبط بعد غزو بغداد سنة ) ج : 

 اقرتن عصر النهضة ؟ مبس : 
اقرتن عصر النهضة باجتاهني بارنين هما ) السياسة واالجتماع ( ويوسم بالفردية وامتزاج ذاتية ج : 

 الشاعر بذاتية جمتمعه وقومه . 
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 االسئلة الوزارية اخلاصة بـ ) الشعر الوجداني (

 2008الدور الثاني 

تتسع  ؟ و لآلخرينجتاه الشاعر ؟ ومتى يعرب خالهلا ما اهم مسة للشعر الوجداني ؟ وماذا حنس من  -
 ذاتية الشاعر الوجداني ؟

الذاتية مسة للشعر الوجداني من خالهلا حنس مبا يعانيه الشاعر ومبا يعتمل فيه من عاطفة ج : 

الوجداني عندما تندمج يف اجملتمع الذي ويراوده من خيال ويضطرب من فكر , وتتسع ذاتية الشاعر 

 يعيشه الشاعر , اذ تكون جتربته جزءا من جتربة االمة .

 2011الدور الثاني 

 انسب املواصفات اآلتية اىل نوعها الشعري : -
 عندما ميرون مبثل ما مير به ويرون نفوسهم يف نفسه . لآلخرينيعرب الشاعر 

 الشعر الوجداني .ج : 

 2013الدور االول 

اي انواع الشعر زاولته البشرية ؟ ومتى جلأ اليه االنسان ؟ وكيف تطور عند االوربيني ؟ وما اشهر  -
 االنواع اليت شاعت يف أوربا بشكل شعيب ؟

يعد الشعر الوجداني أول نوع شعري ناولته البشرية جلأ اليه االنسان عندما انفعل وارد ان يعرب ج : 

, تطور الشعر عند االوربيني على وفق لغتهم واقاليم عيشهم , اشهر عن انفعاله بشيء من الكالم 

االنواع اليت شاعت يف أوربا بشكل شعيب هو شعر ) الرتوبادور ( الذي كان يدور على السنة اجلوالني 

 مصحوبا باملوسيقا والغناء .

 مصطفى مجال الدين

 جنفي النشأة –عراقي االحساس  –جنوبي املولد 

ولد الشاعر مصطفى جعفر عناية اهلل ) ومجال الدين لقبه ( يف قرية املؤمنني يف الناصرية جنوب . 1

 م ( 1927العراق عام ) 

 . ينتمي اىل اسرة دينية علوية اختذت من دراسة العلوم الدينية طريقا هلا . 2

. سكن مدينة النجف منذ نعومة أظفاره وأكمل دراسته فيها , نال شهادة الدكتوراه يف اآلداب من 3

 م ( 1979جامعة بغداد بدرجة امتيان عام ) 

 . نظم الشعر منذ صباه وطرق اكثر اغراضه ولكنه مل يتكسب بشعره اذ يقول : 4

 .فلم أمدح احد منهم ... () لقد عاصرت ملوك العراق ورؤساءه وحكامه واملتنفذين فيه ..

 1996توفى سنة  1927ولد سنة 
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 أهم مؤلفاته : . 5
 أ. القياس حقيقته وحجيته        ب. البحث النحوي عن االصوليني 

 جـ. االيقاع يف الشعر العربي من البيت اىل التفعيلة . 

 ( مطبوع جبزأين .لديوان د . له ديوان ) عيناك واللحن القديم ( وديوانه الذي امساه ) ا

 م ( ودفن يف مقربة الغرباء بدمشق . 1996. تويف يف الغربة بعيدا عن وطنه سنة ) 6

 مميزات شعره : . 7
 أ. جودة الصياغة        ب. رصانة االسلوب       جـ. مجال الصورة 

 د. مفردته الشعرية طيعة بني يديه يوشيها بأبهى الصور البالغية من سحر البيان وروعة البديع 

 ( .بغداد . عنوان قصيدته ) 8

 متى نظم الشاعر مصطفى مجال الدين الشعر ؟ وهل تكسب بشعره ؟ س : 
 ظم الشعر منذ صباه وطرق أكثر اغراضه لكنه مل يتكسب بشعره اذ يقول : نج : 

 ) لقد عاصرت ملوك العراق ورؤساءه وحكامه واملتنفذين فيه ...فلم أمدح احد منهم ... (

 قصيدة ) بغداد (
 ُرـــــأخضعمرِك إال ذوت و وريُق              ُر      ـــــا اشتبكت عليِك األعصـــبغداُد م

 ُرــودجت عليِك ووجه ليلِك ُمقم             مّرت بِك الدنيا وُصبحـــــــِك مشمٌس     

 رـــــالصَّبا يتقطن ُحلل ــــفواح م              مندى بالشذا الــ     ـر الـــحــســبغداُد بال

 هوى يتنوُرــــاد من ُحَرق الــــفيك              ى    ـــور حيضنه الدجـسحـمـبالشاطئ ال

 ى وكأنهم مل يسمرواــوهُج الضح             م     ـــوهـهـن لـم مـهـابـن اثــريــامـسـبال

 أخرى يطول بها احلديُث ويقُصُر          ة         ــــلـيـِك ( لـفـن وراء ) ألـحـنـقصِّي ف

 دُرــمتصـه الــــُع وجهـــــإال وناص              عن ) عصرك الذهيب ( ما طال املدى     

 ُرـــك تسمـــكانت على ُبقيا بساِط                 ا ــــــهـدِك إنــعـال بـيـر االجـخـفـتـوس

 رــيغيـا فـــــغبشًا يطوف بصبحه                وادث واكشفي ـي احلـصـقـتـداد اســغـب

 ا يسطُرــم –ال لضمريه  –للسيف                 ؤرخ  ـــرأي مـــــي بـــقـثـذار أن تــــوح

 معاني الكلمات :
 

 

 

 

 الذى الفواح : الريح الطيب النشر دجت : أظلمت  وريق : نهو ومناء ذوت : ذبلت 

 وهج الضحى : االتقاد  أثابهم : ايقضهم  حرق اهلوى : شدة االشتياق

 يف أبهائه : أبهاء مجع بهو وهو الواسع من كل شيء غبشا : الغبش بقية الليل أو ظلمة آخره 

 أوقروا : من الوقر وهو احلمل الثقيل ينشاه : من النشوة :وهي شم الريح الطيبة 
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 التعليق النقدي : 
 الشاعر مصطفى مجال الدين غمار الشعر ؟ وما عنوان قصيدته يف املقرر ؟  خاضمتى س : 

خاض الشاعر مصطفى مجال الدين غمار الشعر منذ ان تفتح ذهنه على احلرف القرآني واجملالس ج : 

 الدينية وعنوان قصيدته ) بغداد ( .

 ؟ ماذا محلت قصائد الشاعر مصطفى مجال الدين ؟ ومَب متيزت يف اسلوبهاس : 
 كانت قصائده حتمل واقعيتها وهمها وتضارع االجماد واحلضارة االسالمية بأسلوب امتان بـ : ج : 

 . رسم الصور البالغية اليت تالمس شغاف القلب .2. ليونة املفردة وانتقائها      1

 . جسد يف قصيدته ) بغداد ( كل ما يراه وحيسه مبنتهى الصدق مع استيعاب تفاصيل الصورة لغرض3

 اثارة املتلقي عرب تأرخيها املمتد .

 ماذا جسد الشاعر مصطفى مجال الدين يف قصيدته ) بغداد ( ؟ سؤال املناقشة : 
جسد يف قصيدته ) بغداد ( كل ما يراه وحيسه مبنتهى الصدق مع استيعاب تفاصيل الصورة لغرض ج : 

 اثارة املتلقي عرب تأرخيها املمتد .

 جتربته الشعرية ؟ حدد ذلك شعرًا خاللد بغداد من خبلوكيف كانت رؤية الشاعر سؤال املناقشة : 
 بغداُد مـــا اشتبكت عليِك األعصـــــُر                   إال ذوت و وريُق عمرِك أخضـــــُرج :             

 ُمقمــُرمّرت بِك الدنيا وُصبحـــــــِك مشمٌس                  ودجت عليِك ووجه ليلِك 

 كيف كان الشاعر مصطفى مجال الدين ينظر اىل بغداد ؟ سؤال املناقشة :
فذبلت وولت وظلت بغداد خضراء ان بغداد قد اشتبكت عليها العصور القاسية واحلوادث اجلسام ج : 

 ومرت بها ظلمات االيام ولكنها اجنلت وظل صباحها مشمسا منريا .

 مصطفى مجال الدين ؟كيف كانت صور قصيدة الشاعر س : 
كانت صور القصيدة : هادئة , شفافة , تداعب املشاعر والعقل والنفس , من خالل وصفه بغداد ج : 

 املدينة الصامدة املورقة بال انقطاع فعمرها ناٍه اخضر على الرغم من تعاقب الغزاة واحملتلني .

 مّمن حيذر الشاعر مصطفى مجال الدين بغداد ؟س : 
 مؤرخ يكتب لسلطة البطش والقوة ال لضمريه . حيذرها منج : 

 يف نظر الشاعر ؟ تأرخيهامن هم بناة بغداد واجمادها وس : 
 . مهندس يبين الصروح 3. قائد جيلو صور الفتوح                2. مفكر يكشف دجى بغداد                1ج : 

 ره ليغذي بغداد . فالح يفين عم5. شاعر خيلد تاريخ بغداد بشعره      4     

 . معلم يفين عمره بصمت .6     

 هل وفق الشاعر يف بناء قصيدته ؟ وما اسباب ذلك ؟ سؤال املناقشة : 
نعم , وفق الشاعر يف بناء قصيدته فقد كانت صور القصيدة هادئة شفافة تداعب املشاعر والعقل ج : 

 قطاع .والنفس من خالل وصفه بغداد املدينة الصامدة املورقة بال ان
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 االسئلة الوزارية اخلاصة بـ ) مصطفى مجال الدين (

 2009الدور االول 

 ماذا حتمل قصائد مصطفى مجال الدين ؟ وماذا تضارع ؟ وما ميزة اسلوبها ؟ -
كانت قصائده حتمل واقعيتها وهمها وتضارع االجماد واحلضارة بأسلوب امتان بليونة املفردة ج : 

 البالغية اليت تالمس شغاف القلب .وانتقائها ورسم الصور 

 2010الدور االول 

شاعر نظم الشعر منذ صباه ومل يتكسب بشعره , ما امسه ؟ وما رأيك يف مفرداته الشعرية ؟ اكتب  -
 ثالثة أبيات من قصيدته .

الشاعر هو مصطفى مجال الدين , كانت مفردته الشعرية طيعة بني يديه يوشيها بأبهى االلوان ج : 

 البالغية من سحر البيان وروعة البديع .

 بغداُد مـــا اشتبكت عليِك األعصـــــُر                   إال ذوت و وريُق عمرِك أخضـــــُر

 مّرت بِك الدنيا وُصبحـــــــِك مشمٌس                  ودجت عليِك ووجه ليلِك ُمقمــُر

 فواح مــــن ُحلل الصَّبا يتقطـــــر                بغداُد بالــســحـــر الـمندى بالشذا الــ   

 2010الدور الثاني 

 استشهد شعرا لألفكار اآلتية مما حفظته :  -
 . خضراء القاسية على بغداد وظلت بغداد مزدهرةاشتبكت العصور 

 وريُق عمرِك أخضـــــُربغداُد مـــا اشتبكت عليِك األعصـــــُر                   إال ذوت و ج :              

 2011الدور الثاني 

 مثة شاعر ينتمي اىل اسرة دينية علوية  -
 . ما امسه ؟ وما عنوان قصيدته ؟ 1
 . ما رأيك مبفردته الشعرية ؟ مستشهدا بثالث ابيات من قصيدته .2

 . الشاعر هو مصطفى مجال الدين , عنوان قصيدته ) بغداد ( 1ج : 

 طيعة بني يديه يوشيها بأبهى االلوان البالغية من سحر البيان وروعة البديع . مفردته الشعرية. 2     

 بغداُد مـــا اشتبكت عليِك األعصـــــُر                   إال ذوت و وريُق عمرِك أخضـــــُر

 مّرت بِك الدنيا وُصبحـــــــِك مشمٌس                  ودجت عليِك ووجه ليلِك ُمقمــُر

 بغداُد بالــســحـــر الـمندى بالشذا الــ                   فواح مــــن ُحلل الصَّبا يتقطـــــر
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 2012الدور االول 

 مصطفى مجال الدين شاعر نظم الشعر منذ صباه  -
 . له ديوان , ما عنوانه ؟ وما ميزة شعره ؟2. هل تكسب بشعره ؟ وما الدليل ؟           1
 ابيات من قصيدته ) بغداد ( واضبطها بالشكل .. اكتب ثالثة 3

 . مل يتكسب الشاعر مصطفى مجال الدين بشعره اذ يقول : 1ج : 

 ) لقد عاصرت ملوك العراق ورؤساءه وحكامه واملتنفذين فيه ...فلم أمدح احد منهم ... ( 

االسلوب ومجال . عنوان ديوانه ) عيناك واللحن القديم ( , ومتيز شعره جبودة الصياغة ورصانة 2

الصورة ومفردته الشعرية طيعة بني يديه يوشيها بأبهى االلوان البالغية من سحر البيان وروعة 

 البديع 

 بغداُد مـــا اشتبكت عليِك األعصـــــُر                   إال ذوت و وريُق عمرِك أخضـــــُر.               3

 ودجت عليِك ووجه ليلِك ُمقمــُر              مّرت بِك الدنيا وُصبحـــــــِك مشمٌس    

 بغداُد بالــســحـــر الـمندى بالشذا الــ                   فواح مــــن ُحلل الصَّبا يتقطـــــر

 2013الدور االول 

 . ما ميزة شعر مصطفى مجال الدين ؟1
 . ماذا جسد الشاعر يف قصيدته ؟ وما الغرض من ذلك ؟2
 بثالث ابيات من قصيدته ) بغداد ( .. استشهد له 3

متيز شعره جبودة الصياغة ورصانة االسلوب ومجال الصورة ومفردته الشعرية طيعة بني يديه . 1ج : 

 يوشيها بأبهى االلوان البالغية من سحر البيان وروعة البديع 

ئياتها . جسد يف قصيدته كل ما يراه وحيسه مبنتهى الصدق مع استيعاب تفاصيل الصورة وجز2

 لغرض اثارة املتلقي عرب تارخيها املمتد .

 بغداُد مـــا اشتبكت عليِك األعصـــــُر                   إال ذوت و وريُق عمرِك أخضـــــُر.               3

 مّرت بِك الدنيا وُصبحـــــــِك مشمٌس                  ودجت عليِك ووجه ليلِك ُمقمــُر

 بغداُد بالــســحـــر الـمندى بالشذا الــ                   فواح مــــن ُحلل الصَّبا يتقطـــــر

 2013الدور الثاني التكميلي 

 قراءتك لقصيدة ) بغداد ( تبسط بالرد الواضح على ما يأتي : خاللمن  -
 بغداد ؟ حدد ذلك شعرًا خلود. كيف كانت رؤية الشاعر يف 1
 مييز شعر قائلها من غريه ؟ وأين جتد مكانته العلمية ؟ سّم مؤلفاته .. ما الذي 2
 . من هم بناة بغداد يف قصيدته ؟ 3
 . ما الذي قصده الشاعر بأربع من املفردات اآلتية : اوقروا , غبشًا , الفواح , وريق .4
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  ذوت و وريُق عمرِك أخضـــــُربغداُد مـــا اشتبكت عليِك األعصـــــُر                   إال.         1ج : 

 مّرت بِك الدنيا وُصبحـــــــِك مشمٌس                  ودجت عليِك ووجه ليلِك ُمقمــُر

 بغداُد بالــســحـــر الـمندى بالشذا الــ                   فواح مــــن ُحلل الصَّبا يتقطـــــر

ال الصورة ومفردته الشعرية طيعة بني يديه متيز شعره جبودة الصياغة ورصانة االسلوب ومج. 2

 . يوشيها بأبهى االلوان البالغية من سحر البيان وروعة البديع

 م ( 1979جند مكانته العلمية يف نيله شهادة الدكتوراه يف األدب من جامعة بغداد بدرجة امتيان عام ) 

 االصولينيأهم مؤلفاته : أ. القياس حقيقته وحجيته     ب. البحث النحوي عند 

 جـ. االيقاع يف الشعر العربي من البيت اىل التفعيلة .

 آثاره الشعرية : ديوان ) عيناك واللحن القديم ( , وديوانه الذي امساه ) الديوان ( .

جـ. مهندس يبين  ب. قائد جيلو صور الفتوح    أ. مفكر يكشف دجى بغداد    . بناة بغداد هم : 3

 . فالح يفين عمره ليغذي بغداد هـ    . شاعر خيلد تاريخ بغداد بشعره     د   الصروح      

 . معلم يفين عمره بصمت .و

4 . 

 معناها الكلمة معناها الكلمة 

 الغبش بقية الليل أو ظلمة آخره غبشا من الوقر وهو احلمل الثقيل اوقروا

 نهو ومناء وريق الريح الطيب املنتشر الفواح

 2014الدور االول 

 تغنى الشعراء ببغداد , اكتب لشاعر درسته ثالث ابيات فيها اسم بغداد . -
 بغداُد مـــا اشتبكت عليِك األعصـــــُر                   إال ذوت و وريُق عمرِك أخضـــــُر             ج :

 ُمقمــُرمّرت بِك الدنيا وُصبحـــــــِك مشمٌس                  ودجت عليِك ووجه ليلِك 

 بغداُد بالــســحـــر الـمندى بالشذا الــ                   فواح مــــن ُحلل الصَّبا يتقطـــــر

 الشعر الـمسرحي

فن قديم ظهر لدى اليونان والرومان ثم احنسر يف نهاية القرن الثامن عشر يف  املسرحية الشعرية :

االطالع على االدب الغربي فتأثروا به وعدوه ضمن انواع أوربا وظهر اهتمام العرب به حديثا بعد 

 الشعر العربي .

 عالَم تعتمد املسرحية الشعرية واملسرحية النثرية ؟س : 
تعتمد املسرحية الشعرية على احلوار املكثف الوجيز بني شخوصها أي : تأدية الفكرة بأقصر عبارة ج : 

 ايصال املعاني العميقة بلغة مؤثرة .ممكنة للمشاهد أو القارئ مع قدرة االديب على 
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 احلوار عنصر مهم يف املسرحية الشعرية , فما مساته ؟ وما أثره يف املتلقي ؟سؤال املناقشة : 
احلوار املكثف الوجيز بني شخوصها أي : تأدية الفكرة بأقصر عبارة ممكنة للمشاهد أو ج : مساته : 

 القارئ

ي بتأنم الصراع وتشابك االحداث مما يؤدي اىل ما يسمى ) العقدة ( أثره يف املتلقي : يشد احلدث املتلق

 وبهذا الصراع ُيشغل املشاهد . 

 ماذا نعين بالعقدة يف املسرحية الشعرية ؟س : 
هي تأنم الصراع وتشابك االحداث يف املسرحية الشعرية مما يؤدي اىل شد املشاهد أو املتلقي ج : 

 للمسرحية  , وتقسم املسرحية الشعرية من حيث أحداثها اىل نوعني هما : 

 هي املسرحية اليت تكون فيها االحداث جدية ونهايتها حزينة . أواًل : املسرحية املأساة :

 هي املسرحية اليت تكون االحداث فيها سعيدة ذات طابع هزلي . لهاة :ثانيًا : املسرحية امل

 التعاليل واالسئلة :
 فيَم تربز قدرة األديب ) الشاعر املسرحي ( ؟س : 

 تربن قدرة االديب يف ايصال املعاني العميقة بلغة مؤثرة .ج : 

 مسرحيته . شخوصالشاعر يف الشعر املسرحي وراء  خيتفيعلل : 
الشاعر املسرحي ال يتحدث عن نفسه وما يعتمل فيها وال يظهر للقارئ تعبريا يفصح عنه , ألن ج : 

 ومهارة الشاعر تكمن وراء هذا االختفاء .

 أين تكمن مهارة الشاعر املسرحي ؟س : 
 تكمن يف االختفاء وراء شخوص املسرحية على العكس من الشاعر الوجداني .ج : 

 يف املسرحية الشعرية .تتنوع األوزان والقوايف علل : 
 بسبب تونعها على فصول ومشاهد متعددة .ج : 

 بأي اسلوب تكتب املسرحية الشعرية ؟ س : 
 تكتب بأسلوب الشعر العمودي او احلر ولكل شخصية طريقتها يف التفكري والعيش واحلديث .ج : 

 طبائع الناس واجتاهاتهم . باختالفاسلوب احلوار  خيتلفعلل : 
 ال ينطق بلسان العامل والصغري ليس كاملسن والشجاع ليس كاملتخاذل .اجلاهل ج : 

 يف النص الشعري . شخصيتهماوازن بني الشاعر املسرحي والشاعر الوجداني من حيث بروز س : 
خيتفي متاما وراء شخوص مسرحيته فال يتحدث عن نفسة وما يعتمل فيها وال  الشاعر املسرحي :ج : 

 يفصح عنه .يظهر للقارئ تعبريا 

تكون الذاتية مسة يف شعره من خالهلا حنس مبا يعانيه الشاعر ومبا يعتمل فيه  :الشاعر الوجداني     

 من عاطفة ويراوده من خيال ويضطرب من فكر .
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 اليازجي رائدا يف هذا النوع من الشعر مع العلم انه أول من كتب فيه . خليلال ُيعد علل : 
من كتب يف الشعر املسرحي وكتب مسرحيته ) املرؤة والوفاء ( ولكنه ال يعد خليل اليانجي اول ج : 

يعد رائدا فيه وقد ُعِرف أمحد شوقي رائدا له لنجاحه فيه , مبا امتلكه من موهبة واتساع افق وحبه 

 لفنه فأبدع يف روائع منها : عنرتة , علي بك الكبري , جمنون ليلى .

 ؟ ما ُيعد الشاعر أمحد شوقي ؟ ومَلس : 
مبا امتلكه من موهبة واتساع يعد الشاعر أمحد شوقي رائدا للشعر املسرحي وذلك لنجاحه فيه , ج : 

 افق وحبه لفنه فأبدع يف روائع منها : عنرتة , علي بك الكبري , جمنون ليلى .

 ..... ) مهم ( من تبع امحد شوقي من الشعراء العرب ؟ س : 
 الصبور .عزيز اباضة , صالح عبد  من مصر :ج : 

 خالد الشواف , عاتكة اخلزرجي , حممد علي اخلفاجي , وآخرون . من العراق :    

 االسئلة الوزارية اخلاصة بـ ) الشعر املسرحي (

 2005الدور االول 

 تلمس تعليال ادبيا مناسبا : تنوع االوزان والقوايف يف املسرحية الشعرية . -
 متعددة .بسبب تونعها على فصول ومشاهد ج : 

 2007الدور الثاني 

 ملاذا يعد امحد شوقي رائدا للشعر املسرحي ؟ ومن تبعه من الشعراء العرب ؟ -
 وذلك لنجاحه فيه , مبا امتلكه من موهبة واتساع افق وحب لفنه فأبدع روائعه اليت منها : ج : 

 عنرتة , جمنون ليلى , علي بك الكبري , .. وغريها .

 باضة و صالح عبد الصبور تبعه من مصر : عزيز ا

 من العراق : خالد الشواف و عاتكة اخلزرجي , وحممد علي اخلفاجي .

 وآخرون يف بقية ارجاء الوطن العربي .

 2008الدور الثاني 

, فما مسات احلوار ؟ شخصوها سرحية جيب ان تقوم على احلوار املتبادل بني املالتمثيلية نثرية أو  -
 وما أثره يف املتلقي ؟

 مساته : احلوار املكثف الوجيز بني شخوصها , أي : تأدية الفكرة بأقصر عبارة للمشاهد أو القارئج : 

أثره يف املتلقي : يشد احلدث املتلقي ) املشاهد أو القارئ ( بتأنم الصراع وتشابك االحداث مما يؤدي اىل 

 ما يسمى ) العقدة ( وبهذا الصراع يشغل املشاهد ويشد اىل االحداث .
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 2009الدور الثاني 

 ملاذا يعد أمحد شوقي رائدا للشعر املسرحي ؟ -
 وذلك لنجاحه فيه , مبا امتلكه من موهبة واتساع افق وحب لفنه فأبدع روائعه اليت منها : ج : 

 عنرتة , جمنون ليلى , علي بك الكبري , .. وغريها .

 2013الدور الثاني التكميلي 

 للمسرحية بنوعيها اسس وركائز متتاز بها  - 
 . ما الذي تعتمده يف البناء الفين هلا ؟1
 . من كان أول املبدعني العرب هلا ؟ اذكر اثنني منهم معرفا بنتاجهما .2
 ( مبصره بعصاه  خيبطوالزمن االعمى  ...) استشهد مبا هو مقرر اىل . 3

النثرية على احلوار املكثف الوجيز بني شخوصها أي : تأدية تعتمد املسرحية الشعرية واملسرحية ج : 

 الفكرة بأقصر عبارة للمشاهد أو القارئ .

أول من نظم الشعر املسرحي الشاعر اللبناني خليل اليانجي , عنوان مسرحيته : املرؤة والوفاء عام          . 2

لنجاحه فيه مبا امتلكه من موهبة م ( , ويعد الشاعر أمحد شوقي رائدا للشعر املسرحي وذلك 1876) 

 واتساع افق وحب لفنه فابدع روائعه اليت منها : عنرتة و جمنون ليلى و علي بك الكبري , وغريها .

 . قال حممد علي اخلفاجي :3

 يا بَن أبي ... يا موالي

 يا ركن البيت الدافئ

 حني خيض األيتاَم الربُد

 يا فرَح احملزون و يا ناد الوحشة

 تسافر؟أين 

 والدنيا تفرّت على قرِن خيانة

 إذ ينزع قرَطيها األقوى

 ولئن سافرت

 يستدرك :

 من للعدِل إماٌم غريك ؟

 العامل ُملتاٌث باألدران

 والزمن األعمى خيبُط مبصَره بعصاه

 2014الدور االول 

 اذكر مسة املسرحية الشعرية . -
 تكتب بأسلوب الشعر العمودي أو الشعر احلر .ج : 
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 حممد علي اخلفاجي

أديب معروف ولد يف كربالء املقدسة وخترج يف مدارسها , حصل على البكالوريوس يف اللغة العربية . 1

 م ( . 1965وآدابها عام ) 

 عدة مؤلفات يف جمال الشعر والنثر , السيما يف الشعر املسرحي . ه. ل2

 املتقدمة يف العراق والوطن العربي .. حانت معظم مسرحياته الشعرية على اجلوائز التقديرية 3

 . ترجم له اىل االنكليزية والفرنسية واالملانية والكردية والرتكية .4

  من مسرحياته :. 5

 مسرحية شعرية                                               وأدرك شهرزاد الصباح

 مسرحية شعرية                      حينما يتعب الراقصون ترقص القاعة

 مسرح اطفال       الديك النشيط                                            

 مسرحية شعرية                                                  ثانية جييء احلسني

 شعرية  مسرحية                                      أبو ذر يصعد معراج الرفض

 مسرحية شعرية مشرتكة                                                        ذهَب ليقود احللم

  من دواوينه الشعرية. 6

 حيدث بالقرب منا –مل يأت أمس سأقابله الليلة  –لو ينطق النابامل  –مهرًا لعينيها  –شباب وسراب 

 ثانية جييء احلسني

 موالييا بَن أبي ... يا 

 يا ركن البيت الدافئ

 حني خيض األيتاَم الربُد

 يا فرَح احملزون و يا ناد الوحشة

 أين تسافر؟

 والدنيا تفرّت على قرِن خيانة

 إذ ينزع قرَطيها األقوى

 ولئن سافرت

 يستدرك :

 من للعدِل إماٌم غريك ؟

 العامل ُملتاٌث باألدران
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 والزمن األعمى خيبُط مبصَره بعصاه

 قبل العجِز األعناق ) تأخذه نوبة سعال (إذ تضرُب 

 احلسني ) مهونا عليه ( : حسيب ذلك يا بن أبي حسيب ذلك

 ) يطرق قلياًل ثم يواصل ( : ما الكون يؤاخي طرف التغيري

 لوال االستشهاد

 ولوال ان يتعمد هذا العامل بالدم

 ولوال ان يأكل جوعان حلم ذراعه

 وإماٌم يسمع بالظلم

 سيفهويرضى ان يغمَد 

 التعليق النقدي :
 وديوانني له . اخلفاجياذكر مسرحيتني شعريتني للشاعر حممد علي سؤال املناقشة : 

وديوان ) شباب و مسرحية ) وأدرك شهرناد الصباح ( و ) حينما يتعب الراقصون ترقص القاعة ( ج: 

 سراب ( و ) مهرًا لعينيها ( .

 املسرحي الذي اطلعت عليه ؟عالَم اعتمد املشهد سؤال املناقشة : 
باملقدمة والعقدة                        داعتمد على املراحل اليت ذكرها ارسطو يف كتابه ) فن الشعر ( من أنها تتحدج : 

 ) الذروة ( واحلل .

 مَب تتحد مراحل البناء الفين للمشهد املسرحي ؟ ومن أسس هلا ؟س : 
 ( واحلل , أسس هلا ارسطو يف كتابه ) فن الشعر ( . تتحد باملقدمة والعقدة ) الذروةج : 

 ما تعد مقدمة املشهد املسرحي ؟ وما الذي جسدته ؟سؤال املناقشة : 
تعد مقدمة املشهد املسرحي نقطة انطالق احلدث وجتسد ذلك بوجود احلسني يف بيت أخيه حممد ج : 

 لغرض توديعه قبل السفر اىل الكوفة . 

الضوء والشجرة اليابسة يف  يدخلهاإآلَم يرمز بيت حممد بن احلنفية املتواضع ونافذته اليت ال س : 
 ساحة البيت ؟

يرمز بيت حممد بن احلنفية املتواضع ونافذته اليت ال يدخلها الضوء والشجرة اليابسة يف ساحة ج : 

 ال إنسان هذا الواقع .اىل الواقع املريض ) الواقع امُلعاش ( وما حممد بن احلنفية إ البيت

 ماذا وضع الشاعر من أجل حتريك احلدث املسرحي ؟س : 
وضع الشاعر حممد علي اخلفاجي قبالة هذا عناصر الصراع املضادة ) عناصر التغيري املنتظرة ( ج : 

 واملتمثلة بـ : 

 . الكرسي الكبري متصدرًا القاعة يظل فارغًا يف انتظار املنقذ الذي ميأله 1
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 السيف املعلق الذي ينتظر من يستله .. 2

 . الفارس املؤمل إلحداث التغيري يف ذلك الواقع املتمثل باإلمام احلسني 3

 من مّثل الواقع أو القبول به يف هذا املشهد على وفق رأي الشاعر ؟سؤال املناقشة : 
بعد حني أّما سيف التغيري مّثل القبول بالواقع حممد بن احلنفية الداعي اىل تأخري املواجهة ولو ج : 

 الواعي املبصر فقد متثل مبوقف اإلمام احلسني الثائر على الظلم .

 ؟ اخلفاجيكيف ينمو احلدث املسرحي يف مسرحية حممد علي س : 
ينمو احلدث املسرحي وتتفاعل احداثه ويشتد الصراع بني اطرافه داخل منت حكائي شعري أظهر ج : 

ه يف تعيني مناطق النفوذ يف بنائه الفين املسرحي ألنه يرى ان الشعر ليس مهارة الشاعر ودرايته ودربت

 نخرفة وال نينة بقدر ما هو مادة بناء .

 ما ذروة ما وصل اليه الصراع يف هذا املشهد املسرحي ؟س : 
متثل حبقيقة توجه احلسني ) ع ( إىل العراق ويف ذلك ما فيه من حقيقة االستشهاد وعجز حممد بن ج : 

 نفية عن تغيري وجهة أخيه احلسني ) ع  ( .احل

 الصراع اىل احلل ؟نتقال  امَب متثل س : 
انتقل الصراع اىل احلل يف نهاية املشهد املسرحي إىل احلل متمثاًل بتأمل احلسني واصداره قراره ج : 

 املبدئي بقوله : ) أختار اهلل وأختار الناس ( .

 مسرحيته ؟كيف ادار الشاعر احلوار يف س : 
 االحداث من غري انقطاع . يف تتابع  . ادار الشاعر احلوار بسالسة وتدفق1 ج :

. لغة مسرحية سهلة افصحت بيسر عن الفكرة فقد انتقى الشاعر بعناية تعابريه اليت صورت لقاء 2     

 األخوين وصدق املشاعر وتصميم البطل إلمضاء أمر اهلل .

 يف مسرحيته ) ثانية جييء احلسني ( ؟ اخلفاجيهل وفق الشاعر حممد علي س : 
نعم , وفق الشاعر وذلك من خالل ادارته احلوار بسالسة وتدفق يف تتابع االحداث من غري انقطاع ج : 

فقد انتقى الشاعر بعناية تعابريه اليت وبلغة مسرحية سهلة واضحة افصحت بيسر عن الفكرة ,  

 م البطل إلمضاء أمر اهلل .صورت لقاء األخوين وصدق املشاعر وتصمي
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 االسئلة الوزارية اخلاصة بـ ) حممد علي اخلفاجي (

 2005الدور الثاني 

احلوار يف مسرحيته ) ثانية جييء احلسني ( ؟ استشهد له  اخلفاجيكيف ادار الشاعر حممد علي   -
 من ) يا بن أبي ( .... اىل .... )العامل ملتاث باألدران ( 

احلوار بسالسة وتدفق يف تتابع االحداث من غري انقطاع وبلغة مسرحية سهلة واضحة  ادارج : 

افصحت بيسر عن الفكرة ,  فقد انتقى الشاعر بعناية تعابريه اليت صورت لقاء األخوين وصدق 

 املشاعر وتصميم البطل إلمضاء أمر اهلل .

 يا بَن أبي ... يا موالي

 يا ركن البيت الدافئ

 اَم الربُدحني خيض األيت

 يا فرَح احملزون و يا ناد الوحشة

 أين تسافر؟

 والدنيا تفرّت على قرِن خيانة

 إذ ينزع قرَطيها األقوى

 ولئن سافرت

 يستدرك :

 من للعدِل إماٌم غريك ؟

 العامل ُملتاٌث باألدران

 2007الدور االول 

 املسرحية الشعرية فن قديم اهتم به العرب حديثًا -
 البناء الفين املسرحي الذي درسته ؟ وأين جتسدت الفكرة ؟. عالَم اعتمد 1
. أين جتد ذروة الصراع يف املشهد املسرحي الذي قرأته من مسرحية ) ثانية جييء احلسني ( حملمد 2

 ؟اخلفاجي علي 
. اعتمد املشهد املسرحي على املراحل اليت ذكرها وأسس هلا ارسطو يف كتابه ) فن الشعر ( ومن انها 1ج : 

 تحدد باملقدمة والعقدة ) الذروة ( ثم احلل , جتسدت بوجود احلسني يف بيت أخيه حممد ت

تمثل حبقيقة توجه احلسني ) ع ( إىل العراق . ان ذروة ما وصل اليه الصراع يف هذا املشهد املسرحي ت2

 ع  ( . ويف ذلك ما فيه من حقيقة االستشهاد وعجز حممد بن احلنفية عن تغيري وجهة أخيه احلسني )
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 2007الدور الثاني 

اكتب احلوار الذي جرى بني احلسني ) ع ( وحممد بن احلنفية يف مقدمة مسرحية ) ثانية جييء  -
 بعدم السفر اىل قوله ) قرطيها األقوى ( . أخاهاحلسني ( واليت ينصح فيها حممد 

 بَن أبي ... يا موالي ياج :                                                              

 يا ركن البيت الدافئ

 حني خيض األيتاَم الربُد

 يا فرَح احملزون و يا ناد الوحشة

 أين تسافر؟

 والدنيا تفرّت على قرِن خيانة

 إذ ينزع قرَطيها األقوى

 2009الدور الثاني 

 مسرحية شعرية بعنوان ) ثانية جييء احلسني (  اخلفاجيللشاعر حممد علي   -
 . اكتب مقطعا من املسرحية مبتدئًا من ) ولئن سافرت ( ... اىل ... ) لوال االستشهاد ( 1
 . متيزت املسرحية ببناء فين رائع للحوار واالحداث واللغة وضح ذلك . 2

 ولئن سافرت                                                                   ج : 

 يستدرك :

 غريك ؟ من للعدِل إماٌم

 العامل ُملتاٌث باألدران

 والزمن األعمى خيبُط مبصَره بعصاه

 إذ تضرُب قبل العجِز األعناق ) تأخذه نوبة سعال (

 احلسني ) مهونا عليه ( : حسيب ذلك يا بن أبي حسيب ذلك

 ) يطرق قلياًل ثم يواصل ( : ما الكون يؤاخي طرف التغيري

 لوال االستشهاد

عر احلوار بسالسة وتدفع يف تتابع االحداث من غري انقطاع وبلغة مسرحية نلحظ كيف ادار الشا. 2

سهلة واضحة افصحت بيسر عن الفكرة فقد انتقى الشاعر بعناية تعابريه اليت صورت لقاء االخوين 

 وصدق املشاعر وتصميم البطل إلمضاء أمر اهلل .

 2010الدور االول 

؟ ومَب جتسد  اخلفاجيمن مسرحية ) ثانية جييء احلسني ( حملمد علي  املختارما تعد مقدمة املشهد  -
 ذك ؟ مستشهدا من قوله ) يا بن أبي ( ... اىل ... ) ولئن سافرت ( .

 تعد مقدمة املشهد املسرحي نقطة انطالق احلدث جتسد ذلك بوجود احلسني يف بيت أخيه حممد ج : 
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 يا بَن أبي ... يا موالي

 الدافئيا ركن البيت 

 حني خيض األيتاَم الربُد

 يا فرَح احملزون و يا ناد الوحشة

 أين تسافر؟

 والدنيا تفرّت على قرِن خيانة

 إذ ينزع قرَطيها األقوى

 ولئن سافرت

 2012الدور الثاني 

 ما املراد بـ ) الشجرة اليابسة ( يف مسرحية ) ثانية جييء احلسني ( ؟ -
ونافذته اليت ال تدخلها الشمس والشجرة اليابسة يف ساحته إمنا بيت حممد بن احلنفية املتواضع ج : 

 يرمز اىل واقع مريض وما حممد بن احلنفية املريض إال إنسان ذلك الواقع .

 2013الدور االول 

 احلوار يف مسرحيته ) ثانية جييء احلسني ( ؟  اخلفاجي. كيف ادار الشاعر حممد علي 1
 . اكتب من مسرحية ) ثانية جييء احلسني ( من قوله ) يا بن أبي ( ... اىل ... ) ملتاث باألدران ( 2

ادار الشاعر احلوار بسالسة وتدفع يف تتابع االحداث من غري انقطاع وبلغة مسرحية سهلة . 1ج : 

االخوين وصدق واضحة افصحت بيسر عن الفكرة فقد انتقى الشاعر بعناية تعابريه اليت صورت لقاء 

 املشاعر وتصميم البطل إلمضاء أمر اهلل .

 يا بَن أبي ... يا موالي.                                                                 2

 يا ركن البيت الدافئ

 حني خيض األيتاَم الربُد

 يا فرَح احملزون و يا ناد الوحشة

 أين تسافر؟

 خيانةوالدنيا تفرّت على قرِن 

 إذ ينزع قرَطيها األقوى

 ولئن سافرت

 يستدرك :

 من للعدِل إماٌم غريك ؟

 العامل ُملتاٌث باألدران
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 2014الدور الثاني 

ما املراد بـالكرسي الكبري الفارغ متصدرا القاعة وكذلك السيف املعلق يف مسرحية ) ثانية جييء  -
 ... اىل ... ) ولئن سافرت ( .احلسني ( ؟ مستشهدا للشاعر من قوله ) يا بن أبي ( 

املراد بالكرسي الكبري املتصدر القاعة وكذلك السيف املعلق يف مسرحية ) ثانية جييء احلسني ( هو ج : 

عناصر الصراع املضادة عناصر التغيري املنتظرة متثل ذلك بالكرسي الكبري متصدرا القاعة يظل فارغا 

سيمأله والسيف املعلق الذي ينتظر من ميتشقه . طيلة العرض املسرحي يف انتظار املنقذ الذي

يا بَن أبي ... يا موالي

يا ركن البيت الدافئ

حني خيض األيتاَم الربُد

يا فرَح احملزون و يا ناد الوحشة

أين تسافر؟

والدنيا تفرّت على قرِن خيانة

إذ ينزع قرَطيها األقوى

ولئن سافرت

 الــشــعــر الـتــعـــلــيــمــي

الشعر التعليمي ليس شعرا باملعنى الدقيق , علل ذلك .سؤال املناقشة : 
 ما تعريفك للشعر التعليمي ؟للسؤال :  اخرىصيغة 

الشعر التعليمي هو نوع من النظم ال ميتلك من مقومات الشعر سوى الونن والقافية يقدم حقائق ج : 

لو من اخليال ألنه خطاب للعقل يف علمية جمردة من العاطفة متاما فال حنس مبشاعر ناظمه وخي

موضوعات علمية خمتلفة وليس هم ناظمه اختيار االسلوب املؤثر أو التعابري النابعة من الوجدان بل 

هو مجع شتات قواعد علم معني ونظمها يف أبيات تقل أو تكثر فتصل أحيانا اىل األلف بيت كما يف      

.( يف النحو  ألفية ابن مالك)

كيف ظهر الشعر التعليمي أول مرة ؟ وما هي دواعي ظهوره ؟سؤال املناقشة : 
ج : ظهر الشعر التعليمي اول مرة على شكل أراجيز , اما دواعي ظهوره لتسهيل حفظ قواعد علوم 

شتى يف العصور املاضية إذ مل تكن الطباعة خمرتعة بعد فعمد قسم من الشعراء اىل نهج هذا النظم 

حتى بدأ عصرنا احلديث .واستمر 
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 ما الفوائد اليت جناها طالب العلم من الشعر التعليمي ؟س : 
على الرغم من ان كثريا من الباحثني ال يعدون هذا النوع من الشعر شعرًا إال انه نفع طالب العلم ج : 

خت فيهم ويسر هلم حفظ قسم من العلوم وتذكرها واستعادتها يف حافظتهم فضبطوا تلك العلوم وترس

 ألن الشعر أسهل حفظا من النثر .

 احنسار الشعر التعليمي . علل : 
 احنسر الشعر التعليمي النتفاء دواعيه وذلك : ج : 

. إذ انتشرت الطباعة وتيسر لطلبة العلم االطالع على ما يقدم باستمرار من دور النشر يف خمتلف 1

 العلوم .

 دور العلم واجلامعات .. نيادة الوعي الثقايف وتطوره وانتشار 2

 . إن النقد األدبي حدد الوظيفة الفنية للشعر واسقط الغايات األخرى ومنها غاية التعلم .3

 للشاعر مجيل صدقي الزهاويقصيدة ) القوة واملادة ( .... 

 . يتحدث فيها عن الفلك واالجرام السماوية 1

 . له رأي خاص باجلاذبية خيالف فيه قوانني نيوتن2

 القصيدة اقرب اىل النثر يف اسلوبها منها اىل الشعر .. 3

 ( الشعر التعليميـ ) االسئلة الوزارية اخلاصة ب

 2006الدور االول 

 . اخليالالشعر التعليمي من العاطفة و خلوتلمس تعليال أدبيا مناسب :  -
الونن والقافية يقدم الشعر التعليمي هو نوع من النظم ال ميتلك من مقومات الشعر سوى ألن ج : 

حقائق علمية جمردة من العاطفة متاما فال حنس مبشاعر ناظمه وخيلو من اخليال ألنه خطاب للعقل 

 يف موضوعات علمية خمتلفة

 2007الدور االول 

يال خمن العاطفة وال خيلو) الشعر التعليمي ( نوع من انواع النظم يقدم حقائق علمية جمردة , ملاذا  -
 د الشعراء العراقيني الذين نظموا قصيدة تعليمية .؟ ثم اذكر أح

ألن الشعر التعليمي هو نوع من النظم ال ميتلك من مقومات الشعر سوى الونن والقافية يقدم ج : 

حقائق علمية جمردة من العاطفة متاما فال حنس مبشاعر ناظمه وخيلو من اخليال ألنه خطاب للعقل 

 يف موضوعات علمية خمتلفة

 صدقي الزهاويمجيل 
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 2008الدور االول 

 إلن , أن , لكن , لعل               عكس ما لكان من عملقال الشاعر :  -
بأي أنواع الشعر يذكرك البيت املذكور ؟ وملاذا ظهر هذا النوع من الشعر ؟ وعلى أي شكل ظهر أول مرة ؟ 

 وملاذا احنسر ؟
قواعد يف علوم شتى يف العصور املاضية إذ مل تكن يذكرنا بالشعر التعليمي , ظهر لتسهيل حفظ ج : 

الطباعة خمرتعة بعد فعمد قسم من الشعراء اىل نهج هذا النظم , واستمر حتى بدء عصرنا احلديث , 

ظهر الشعر التعليمي على شكل أراجيز واحنسر النتفاء دواعيه إذ انتشرت الطباعة وتيسر لطلبة العلم 

من دور النشر يف خمتلف العلوم فضال عن اندياد الوعي الثقايف وتطوره االطالع على ما يقدم باستمرار 

 وانتشار دور العلم من مدراس وجامعات .

 2010الدور االول 

من انواع الشعر ) التعليمي ( , فما الغرض الذي ينظم من اجله ؟ ومباذا يفرتق عن مقومات الشعر  -
 االساسية ؟ 

لتسهيل حفظ قواعد يف علوم شتى يف العصور املاضية إذ مل تكن الغرض الذي ينظم من اجله هو ج : 

 الطباعة خمرتعة بعد فعمد قسم من الشعراء اىل نهج هذا النظم , واستمر حتى بدء عصرنا احلديث

 ويفرتق عن مقومات الشعر االساسية باآلتي : 

 . ال ميتلك من مقومات الشعر سوى الونن والقافية .1

 ردة من العاطفة متاما فال حنس مبشاعر ناظمه .. يقدم حقائق علمية جم2

 . خيلو من اخليال ألنه خطاب للعقل يف موضوعات علمية خمتلفة .3

. ليس هم ناظمه اختيار االسلوب املؤثر أو التعابري النابعة من الوجدان بل مجع شتات قواعد علم معن 4

 ا يف ألفية ابن مالك يف النحو .ونظمها يف أبيات تقل أو تكثر فتصل أحيانا اىل االلف بيت كم

 2011الدور االول 

 قال الشاعر : وكل مشس هلا جرم بنسبته                جيري األثري إليها فهي تستعُر -
 . من القائل ؟ وما اسم هذا اللون من الشعر ؟1
 . كيف كان ظهور هذا اللون ؟ وما سبب احنساره ؟2

 وامسه الشعر التعليمي . . القائل هو مجيل صدقي الزهاوي ,1ج : 

النتفاء دواعيه إذ انتشرت الطباعة وتيسر لطلبة العلم . ظهر اول مرة على شكل أراجيز واحنسر 2

االطالع على ما يقدم باستمرار من دور النشر يف خمتلف العلوم فضال عن اندياد الوعي الثقايف وتطوره 

 وانتشار دور العلم من مدراس وجامعات .
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 2011ي الدور الثان

 . اخليالانسب املواصفات اآلتية اىل نوعها الشعري : يقدم حقائق علمية جمردة من العاطفة و -
 الشعر التعليمي .ج : 

 2014الدور االول 

 علل ما يأتي : احنسار الشعر التعليمي . -
باستمرار من احنسر النتفاء دواعيه إذ انتشرت الطباعة وتيسر لطلبة العلم االطالع على ما يقدم ج : 

دور النشر يف خمتلف العلوم فضال عن اندياد الوعي الثقايف وتطوره وانتشار دور العلم من مدراس 

 وجامعات .

 ملحميـالشعر ال

هي قصائد طوال تقع يف آالف األبيات حتكي أحداث حروب حقيقية امتدت لسنوات قد  تعريف املالحم :

جانب البشر مناصرة أو حماربة بسبب تعدد واجباتها وميوهلا تكون اسطورية يشرتك فيها اآلهلة اىل 

 فتجاونت طبيعة أحداثها حد املعقول فاتسمت باخلوارق وكثرة االساطري .

 ظهور املالحم يف عصر طفولة الشعوب .علل : 
أحداث حروب حقيقية امتدت لسنوات قد تكون اسطورية يشرتك فيها اآلهلة اىل ألن املالحم حتكي ج :  

ب البشر مناصرة أو حماربة بسبب تعدد واجباتها وميوهلا فتجاونت طبيعة أحداثها حد املعقول جان

 فاتسمت باخلوارق وكثرة االساطري

 عمَّ تنبئ املالحم ؟ س : 
 تنبئ عن معتقدات الشعوب الدينية وتكشف عن حضارتها .ج : 

 ؟ ومَب تعلل أهميتها ؟ التاريخما أقدم ملحمة يف س : 
( اليت ظهرت قبل ألفي سنة قبل امليالد وقد اشتهرت  كلكامشاقدم ملحمة يف التاريخ هي ملحمة ) ج : 

مبوضوعاتها االنسانية لبحثها قضية اخللود والفناء فكانت النتيجة ان االنسان خيلد بعمله الصاحل 

( نظمها يف  هومريوس( املنسوبتان اىل ) اإللياذة و األوديسة واالبداع , ومن املالحم القدمية األخرى ) 

 حدود القرن الثاني عشر قبل امليالد . 

 ما ُيراد باملالحم املوضوعة ؟ سؤال املناقشة : 
ملا وجد بعض الشعراء خلو أدب أممهم من املالحم عمد بعضهم اىل نظمها فهي مالحم موضوعة ج : 

 ( .  دانيت( للشاعر ) إلهلية الكوميديا ا( و )  فرجيل( للشاعر ) اإلنياذة مثل ) 
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متى توقف النظم يف الشعر امللحمي ؟س : 
يف العصور املتأخرة والعصر احلديث فلم يعد له ذكر يف احلياة األدبية إال ما ندر .ج : 

االسئلة الوزارية اخلاصة بـ ) الشعر امللحمي (

2005الدور الثاني 

املالحم الشعبية إال انها موضوعة , اذكر أهم املالحم ومؤلفيها  خصائصلقد ظهرت مالحم شعرية هلا  -
) اإلنياذة ( للشاعر ) فرجيل ( و ) الكوميديا اإلهلية ( للشاعر ) دانيت ( .أهم هذه املالحم : ج : 

2009الدور الثاني 

أهناك مالحم موضوعة ؟ ومن ألفها ؟ وما أقدم ملحمة ؟ وملاذا اشتهرت ؟ -
 ) اإلنياذة ( للشاعر ) فرجيل ( و ) الكوميديا اإلهلية ( للشاعرنعم , هناك مالحم موضوعة أهمها : ج : 

) دانيت ( .

اقدم ملحمة يف التاريخ هي ملحمة ) كلكامش ( اليت ظهرت قبل ألفي سنة قبل امليالد وقد اشتهرت 

ان االنسان خيلد بعمله الصاحل مبوضوعاتها االنسانية لبحثها قضية اخللود والفناء فكانت النتيجة 

فرتمجت اىل لغات العامل . واالبداع ,

2011الدور االول 

علل ما يأتي : ظهرت املالحم يف عصر طفولة الشعوب . -
ألن املالحم حتكي أحداث حروب حقيقية امتدت لسنوات قد تكون اسطورية يشرتك فيها اآلهلة اىل ج : 

تعدد واجباتها وميوهلا فتجاونت طبيعة أحداثها حد املعقول جانب البشر مناصرة أو حماربة بسبب 

فاتسمت باخلوارق وكثرة االساطري
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شعر القضية الفلسطينية

ذلك .  ني , علليمل يكن شعر القضية الفلسطينية مقصورا على الشعراء الفلسطينس : 
وبعده قضية العرب املركزية وحمور  م (1947ظلت القضية الفلسطينية قبل قرار التقسيم سنة ) ج : 

اهتمام االدباء والسيما الشعراء فأصبح شعر القضية الفلسطينية ظاهرة متميزة ليس يف فلسطني 

وحدها امنا يف كل أرجاء الوطن العربي .

شغل شعر القضية الفلسطينية مساحة واسعة من شعرنا العربي احلديث .علل : 
ه املستحدثة . وموضوعات وفنيته بسبب تنوعهج : 

أوضح : الشعر يواكب األحداث يف كل االجتاهات . سؤال املناقشة : 
كان الشعر يواكب ما حيصل يف كل االجتاهات ويسعى لتمثيلها , ولعله استبق الزمن فغلب على ج : 

الشعراء الشعور باخليبة واحلزن واألمل لفقدهم وطنهم وحقوقهم واصبحوا كأنهم شواهد على 

مأساتهم .

ماذا غلب على الشعر الفلسطيين ؟ ومَب متيز ؟ س : 
كان الشعر يواكب ما حيصل يف كل االجتاهات ويسعى لتمثيلها , ولعله استبق الزمن فغلب على ج : 

الشعراء الشعور باخليبة واحلزن واألمل لفقدهم وطنهم وحقوقهم واصبحوا كأنهم شواهد على 

م ومتيز بـ : مأساته

. الكفاح من أجل اخلالص3. احلماس الشديد 2العالية. الروح الوطنية 1

. احساس بالفجيعة .5. اسناد املدافعني عن ارضهم وكرامتهم   4

ما الذي شكله شعر املقاومة الفلسطينية ؟ سؤال املناقشة : 
ظاهرة مؤثرة يف نفوس الفلسطينيني والعرب ومن ثم الشعر العربي و كان  جممل شعرائه من ج : 

االرض احملتلة . 

ماذا جند يف شعر املقاومة الفلسطينية ؟ س : 
. احلث على املقاومة حتى اجالء احملتل 4. متجيد االستشهاد        3. التحدي      2. البطولة     1ج : 

ور ولغة نظم شعر املقاومة الفلسطينية ؟بأي اسلوب وصس : 
بأساليب مبتكرة وصور فنية مجيلة ولغة واضحة متيل اىل الرمز احيانًا .ج: 

اىل أي نوع مال أغلب شعراء املقاومة الفلسطينية ؟ س : 
مالوا اىل الشعر احلر الغنائي .ج : 
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 االسئلة الوزارية اخلاصة بـ ) شعر القضية الفلسطينية (

 2007الدور االول 

 تعليال مناسبًا : شغل شعر القضية الفلسطينية مساحة واسعة من شعرنا العربي احلديث .تلمس  -
 بسبب تنوعه وفنيته وموضوعاته املستحدثة .ج : 

 2009الدور االول 

 . لقد قدم الشعر الفلسطيين قضية امته بفن ومجالية , وشعر له هذا احلضور ال بّد له من مميزات1 -
 , فما ميزة اسلوبه ؟

 . علل : شغل شعر القضية الفلسطينية مساحة واسعة من شعرنا العربي احلديث .2
 بأساليب مبتكرة وصور فنية مجيلة ولغة واضحة متيل اىل الرمز احيانًا .. نظم 1ج : 

 بسبب تنوعه وفنيته وموضوعاته املستحدثة .. 2     

 2011الدور االول 

 شعر املقاومة الفلسطينية ظاهرة مؤثرة يف األدب املعاصر .علل ما يأتي : يعد  -
ألننا جند فيه البطولة والتحدي ومتجيد االستشهاد من أجل الوطن , واحلث على املقاومة حتى ج : 

 اجالء احملتل .

 انـــــــــــــوقــــدوى طـــــــــــــــف

 م ( .1917عام ) ولدت يف نابلس . 1

 . شقيقة الشاعر إبراهيم طوقان .2

 . ظلت الشاعرة فدوى طوقان تناجي وطنها السليب فلسطني .3

 ( . أمام الباب املغلق( و )  أعطانا حبًا. لديها عدة دواوين منها : ) 4

 . تناجي يف قصيدتها وطنها وهي من بواكري شعرها .5

 التعليق النقدي : 
 عاجلت فدوى طوقان موضوعها ؟ وكيف كانت معانيها ؟ كيفسؤال املناقشة : 

القصيدة كانت قريبة من النثرية فإنها عاجلت موضوعها بصورة مؤثرة وابرنت معانيها ناطقة ج : 

 واضحة نتيجة انسياب ابياتها هادئة يف النفس دون اتكاء على محاسة داعية اىل احلروب والقتال .

 طوقان ؟كيف انسابت ابيات قصيدة فدوى س : 
 انسابت ابيات القصيدة انسيابًا هادئا يف النفس دوت اتكاء على محاسة داعية اىل احلروب والقتال .ج : 

 2003توفت سنة  1917ولدت سنة 
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 االسئلة الوزارية اخلاصة بـ ) فدوى طوقان (

 2011الدور الثاني 

 اذكر مسات أو مميزات قصيدة فدوى طوقان . -
 . يغلب عليها حب الوطن .1ج : 

 . ناجت وطنها بأسلوب يبتعد عن التقريرية فال جند يف اسلوبها .. حطموا.. 2

 . القصيدة قريبة من النثرية .4. خطابها لوطنها كان مباشرًا       3

. عاجلت القصيدة موضوعها بصور مؤثرة وابرنت معانيها ناطقة واضحة نتيجة انسياب ابياتها 5

 اعية اىل احلروب والقتال . هادئا يف النفس دون اتكاء على محاسة د

 شــــود درويــــمـــحـــم

 ينتمي ايضًا اىل مدرسة الشعر احلر

 م ( يف فلسطني وترعرع يف ظل االحتالل .1942من شعراء االرض احملتلة ولد عام ) . 1

اىل قضية وطنه يف كل ارجاء  . عاش يف فلسطني مقاوما بشعره يهز مشاعر الناس ويلفت النظر2

 الوطن العربي .

 شعره متيز بـ :  . 3

 أ. اجلمال الفين       ب. روعة الصياغة      جـ. احلماس والرمزية       د. املوضوعات النضالية السياسية 

 . يعد شعره وثيقة وفنية تدين االعتداءات الصهيونية يف تعاملها مع الشعب الفلسطيين 4

 . أوراق الزيتون , أحبك أو ال أحبك , أمحد الزعرتاوين منها : . له عدة دو5

 ( قاهلا بعد مذحبة ) كفر قاسم ( اليت ارتكبها الصهاينة  عيون املوتى على األبواب. قصيدته بعنوان ) 6

 مَب متيز شعر حممود درويش ؟ وماذا يعد شعره ؟س : 
 شعره متيز بـ : ج : 

 أ. اجلمال الفين       ب. روعة الصياغة      جـ. احلماس والرمزية       د. املوضوعات النضالية السياسية 

 يعد شعره وثيقة وفنية تدين االعتداءات الصهيونية يف تعاملها مع الشعب الفلسطيين

 ما عنوان قصيدة حممود درويش ؟ وما مناسبتها ؟س : 
 املوتى على األبواب ( قاهلا بعد مذحبة ) كفر قاسم ( اليت ارتكبها الصهاينةقصيدته بعنوان ) عيون ج : 

 وذهب ضحيتها آالف الفلسطينيني .

 

 

 2008توفى سنة  1942ولد سنة 
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) عيون املوتى على األبواب (

َمّروا على صحراء قليب حاملني ذراع خنلة

مروا على نهر القرنفل تاركني أنيز حنلة

وعلى شبابيك القرى رمسوا بأعينهم أهلة

بعض الكالم عن احملبة واملذلة وتبادلوا

فوصية الدم تستغيث بأن نقاوم

يف الليل دقوا كل باب

كل باب ... كل باب

وتوّسلوا أال نهيل على الدم الغالي الرتاب

قالت عيونهم اليت انطفأت لتشعلنا عتاب

ال تدفنونا بالنشيد , وخلدونا بالصمود

إنا نسّمُد ليلكم لرباعم الضوء اجلديد

 النقدي : التعليق
الشاعر حممود درويش القرنفل بالذكر يف قصيدته , علل ذلك . خصس : 

لداللته الرمزية على الثورة والتضحية وهو شائع يف األدبيات الثورية وألن وطنه فلسطني من ج : 

البلدان اليت تشتهر بزراعة هذه الزهرة اجلميلة .

ماذا شكلت جمزرة ) كفر قاسم ( ؟ سؤال املناقشة : 
شكلت جمزرة ) كفر قاسم ( انعطافا اساسيا يف املوقف املقاوم لشعراء االرض احملتلة وعدت شاهدا ج : 

واضحا على املقاومة .

ان الشاعر حممود درويش متمكن من ادواته الفنية .علل : 
لكنه منحه حدة النصل املتألق عرب ان الشاعر حممود درويش مل حيمل صوته ضجيج املدافع وج : 

قصائده اليت كانت منشورات احتجاجية تطلق عرب قصائده لدرجة مذهلة ومركزة ومتماسكة بقدر 

كبري يعطينا الداللة الكافية انه متمكن من ادواته . 

ما الرؤيا الشعرية عند حممود درويش يف قصيدته ؟س : 
الشاعر حممود درويش يف قصيدته يقدم رؤيته الشعرية بأنها وعي عميق متسلح به الشاعر يف ج : 

وجه االحداث فاالرتباط اجلدلي بينه وبني االرض املغتصبة واجلماهري من خالل الكلمة اليت متارس 

داخل  فعلها بصفتها كلمة ثورية حاملة , ألن الشاعر شاعر قضية حتمل هموم شعب ينتمي اليه الشاعر

فلسطني وخارجها . 
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 ما يعد الشاعر حممود درويش ؟ س : 
حتمل هموم شعب ينتمي اليه الشاعر داخل فلسطني يعد الشاعر حممود درويش شاعر قضية ج : 

 . ن شعره مرتبطا باحلركة الثورية متفاعال معها  افكوخارجها 

 ما االسلوب الذي تكشف عنه القصيدة ؟س : 
اسلوب تسجيلي يلعب فيه الشاعر دور الراوي فريسم لنا صورة تارخيية حية تكشف القصيدة عن ج : 

غنية حبركة واقعها نابضة بروح الشهادة والتضحية والفداء من اجل غد مشرق يقدر قيمة االنسان 

 ويرفض االذالل .

 عمَّ تكشف احلوارية يف النص الشعري ؟س : 
والشعب الفلسطيين الذي يدعو اىل التحرر ورفض تكشف عن الصراع الذي يدور يف اعماق الشاعر ج : 

 االحتالل .

 عمَّ كشفت قصيدة حممود درويش ؟س : 
كشفت عن رؤيتها الثورية , وصالبة املوقف بغنائية عذبة ينمو بداخلها الرفض الثوري بكل ج : 

ية اليت ترفض سلبيات احلياة مع منو احلس املقاوم بلغة شفافة تالنمها واقعية املضامني احلاملة الثور

 االجنيب وتؤكد ضرورة املقاومة .

 ما املقصود بقول الشاعر : ) فوصية الدم تستغيث بأن نقاوم ( ؟س : 
 الشهداء اصوات و أهلة توصي باستمرار املقاومة ألن دمهم مساد االرض لرباعم الضوء اجلديد .ج : 

 تعد قصيدة حممود درويش مثااًل للشعر املقاوم .علل : 
 قصيدة حممود درويش مثااًل للشعر املقاوم بعفويتها وعذوبتها وصدقها وصورها الفنية .تعد ج : 

 إىل اي مدرسة تنتمي قصيدة الشاعر حممود درويش ؟س : 
تنتمي اىل مدرسة الشعر احلر جتسد فيها الكثري من خصائصه ورمبا وجدنا فيها اصداء بعض ج : 

 شعراء مدرسة الشعر احلر .

 التكرار يف قصيدة حممود درويش ؟ما فائدة س : 
 يعتمد الشاعر حممود درويش اسلوب التكرار إلحداث التأثري الوجداني العميق يف نفس القارئج : 

 ) قفوا .. قفوا .. واستوقفوا , ال ... ال تذلوا ( , ويف هذه املقطع محاسة تذكرنا حبماسة العربي القديم .

 يب اليت اصطفاها عن افكاره ومشاعره ؟كيف وجدت لغة الشاعر ؟ وما االسالس : 
لقد احسن الشاعر اصطناع اساليبه املعربة عن مضامينه وهي تتنوع بني السرد أي ) اخلرب (                ج : 

) النداء ( ) الطلب ( بلغة سهلة موحية , فيها استعارات مجيلة مشحونة بعاطفة قوية واحساس صادق 

 قارئ .ما جعلها شديدة التأثري يف ال
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 االسئلة الوزارية اخلاصة بـ ) حممود درويش (

 2005الدور الثاني 

( قصيدة ) عيون املوتى على األبوابمَب امتاز حممود درويش يف أكثر قصائده ؟ اكتب املقرر من حفظ ال -
 من ) مروا على صحراء قليب .. اىل .. كل باب ( 

 امتان باجلمال الفين وروعة الصياغة واحلماس والرمزية واملوضوعية النضالية والسياسية ج : 

 خنلة ذراع حاملني قليب صحراء على َمّروا

 حنلة أنيز تاركني القرنفل نهر على مروا

 وعلى شبابيك القرى رمسوا بأعينهم أهلة

 واملذلة احملبة عن الكالم بعض وتبادلوا

 نقاوم بأن تستغيث الدم فوصية

 باب كل دقوا الليل يف

 باب كل...  باب كل

 2006الدور الثاني 

 الشاعر حممود درويش من شعراء القضية الفلسطينية املعروفني : -
 . ماذا يعد شعر حممود درويش ؟1
. له قصيدة يذكر فيها مآسي شعبه , ما عنوان هذه القصيدة ؟ اكتب ما حتفظه منها اىل ) فوصية 2

 الدم تستغيث ( .
 يعد شعره وثيقة وفنية تدين االعتداءات الصهيونية يف تعاملها مع الشعب الفلسطيين. 1ج : 

 . عنوانها ) عيون املوتى على األبواب ( 2

 خنلة ذراع حاملني قليب صحراء على َمّروا

 حنلة أنيز تاركني القرنفل نهر على مروا

 وعلى شبابيك القرى رمسوا بأعينهم أهلة

 واملذلة احملبة عن الكالم بعض وتبادلوا

 نقاوم بأن تستغيث الدم فوصية

 2008الدور االول 

للشاعر حممود درويش قصيدة بعنوان ) عيون املوتى على األبواب ( , اكتب املقرر من حفظ هذه  -
القصيدة بدأ من ) تاركني ازيز حنلة .... اىل .... كل باب ( موضحا ما امتاز به شعر الشاعر يف اكثر 

 قصائده , وماذا يعد ؟
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 حنلة أنيز تاركني القرنفل نهر على مرواج :                                              

 وعلى شبابيك القرى رمسوا بأعينهم أهلة

 واملذلة احملبة عن الكالم بعض وتبادلوا

 نقاوم بأن تستغيث الدم فوصية

 باب كل دقوا الليل يف

 باب كل...  باب كل

شعره باجلمال افين وروعة الصياغة واحلماس والرمزية واملوضوعات النضالية والسياسية , يعد امتان 

 شعره وثيقة فنية تدين االعتداءات الصهيونية يف تعاملها مع الشعب الفلسطيين .

 2009الدور االول 

بالشكل من قوله ) وتبادلوا بعض  األواخراكتب املقرر حفظه من قصيدة حممود درويش مضبوطة  -
 بالصمود ( ثم اجب عن االسئلة اآلتية :  خلدوناالكالم ... اىل ... و

 ما عنوان القصيدة اليت يرد فيها املقطع املذكور ؟ وما املناسبة ؟
 وتبادلوا بعض الكالم عن احملبة واملذلة                                               ج : 

 الدم تستغيث بأن نقاومفوصية 

 يف الليل دقوا كل باب

 كل باب ... كل باب

 وتوّسلوا أال نهيل على الدم الغالي الرتاب

 قالت عيونهم اليت انطفأت لتشعلنا عتاب

 ال تدفنونا بالنشيد , وخلدونا بالصمود

صهاينة واليت ذهب عنوانها ) عيون املوتى على االبواب ( قاهلا بعد مذحبة ) كفر قاسم ( اليت ارتكبها ال

 ضحيتها مئات الفلسطينيني .

 2010الدور االول 

وضح الرؤيا الشعرية عند حممود درويش يف قصيدة ) عيون املستثنى على األبواب ( واستشهد له  -
 بأربعة أبيات من القصيدة .

يف الشاعر حممود درويش يف قصيدته يقدم رؤيته الشعرية بأنها وعي عميق متسلح به الشاعر ج : 

وجه االحداث فاالرتباط اجلدلي بينه وبني االرض املغتصبة واجلماهري من خالل الكلمة اليت متارس 

فعلها بصفتها كلمة ثورية حاملة , ألن الشاعر شاعر قضية حتمل هموم شعب ينتمي اليه الشاعر داخل 

 . كان شعره مرتبطا باحلركة الثورية ومتفاعال معها  فلسطني وخارجها
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 خنلة ذراع حاملني قليب صحراء على َمّروا

 حنلة أنيز تاركني القرنفل نهر على مروا

 وعلى شبابيك القرى رمسوا بأعينهم أهلة

 واملذلة احملبة عن الكالم بعض وتبادلوا

 نقاوم بأن تستغيث الدم فوصية

 باب كل دقوا الليل يف

 باب كل...  باب كل

 2012الدور االول 

 وماذا يعد شعره ؟ أيد له بثالثة أبيات . مب متيز شعر حممود درويش ؟ -
امتان شعره باجلمال افين وروعة الصياغة واحلماس والرمزية واملوضوعات النضالية والسياسية , ج: 

 يعد شعره وثيقة فنية تدين االعتداءات الصهيونية يف تعاملها مع الشعب الفلسطيين .

 خنلة ذراع حاملني قليب صحراء على َمّروا

 حنلة أنيز تاركني القرنفل نهر على مروا

 وعلى شبابيك القرى رمسوا بأعينهم أهلة

 واملذلة احملبة عن الكالم بعض وتبادلوا

 نقاوم بأن تستغيث الدم فوصية

 باب كل دقوا الليل يف

 باب كل...  باب كل

 2013الدور االول 

قصيدته ) عيون املوتى على تلمس تعليال مناسبا : يعتمد الشاعر حممود درويش اسلوب التكرار يف  -
 األبواب ( .

 يعتمد الشاعر حممود درويش اسلوب التكرار إلحداث التأثري الوجداني العميق يف نفس القارئج : 

 ) قفوا .. قفوا .. واستوقفوا , ال ... ال تذلوا ( , ويف هذه املقطع محاسة تذكرنا حبماسة العربي القديم .

 2014الدور االول 

 الشاعر حممود درويش القرنفل بالذكر يف قصيدته . خصعلل ما يأتي :  -
لداللته الرمزية على الثورة والتضحية وهو شائع يف األدبيات الثورية وألن وطنه فلسطني من ج : 

 البلدان اليت تشتهر بزراعة هذه الزهرة اجلميلة .
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هـــونـنــر وفــثـنـال

؟ مَب متيز الشعر عن النثرس : 
ال تظهر يتميز الشعر عن النثر بأن له اونانا وقوايف معينة أي أنه يرتبط بإيقاعات وأنغام حمددة ج : 

خصائصه إال من خالهلا .

ما النثر الفين ؟ ومَب يتميز ؟س : 
النثر الفين : هو الكالم اجلميل املنثور بأسلوب جيد ال حيكمه النظم االيقاعي , كما هو حال الشعر ج : 

. املنطق السليم املقنع , املؤثر يف املتلقي 3. الفكرة اجللية      2. اللغة املنتقاة   1:  ويتميز بـ

انواع النثر الفين 

فنونه هي :  النثر اإلبداعي :أواًل : 

) القصة , اخلطبة , املسرحية النثرية , املقامة , األمثال , الرسائل األدبية , السرية أو الرتمجة , الوصايا ( 

فنونه هي :  النثر الوصفي :ثانيًا : 

) النقد األدبي , تأريخ األدب , األدب املقارن ( 

الـمـــقـــــامــــــــــة

ما تعريف املقامة ؟ وما تعد ؟ س : 
جتمع بني مسات احلكاية الشعبية والقصة هي من الفنون النثرية العريقة يف األدب العربي وهي ج : 

القصرية والسرية الذاتية , مضمنة اجلد باهلزل ضمن اسلوب من السجع يف صياغتها يف كثري من األحيان 

, مع توشيتها ببعض األبيات الشعرية املناسبة

 ن .اذكر بعض من مشاهري هذا الفس : 
( بديع الزمان اهلمذاني , احلريريمن القدامى : )ج : 

( وقد احنسر هذا أبي الثناء اآللوسي يف العراق , واملويلحي يف مصر يف القرن التاسع عشراحملدثني : )

الفن ومل يعد له صدى يذكر مع تطور احلياة العصرية . 
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 ابرز كتابها ( –السرية .... ) انواعها 

 السرية على نوعني : ذاتية وموضوعية .تكون 

جيدة واسلوب مؤثر وامانة تامة احداث حياته البارنة  لغةهي ان يكتب انسان ب . السرية الذاتية :1

 كما فعل ) طه حسني ( يف كتابه ) األيام ( .

 فهي ان يكتب أديب عن حياة غريه كما فعل ) ميخائيل نعيمة ( عندما كتب . السرية املوضوعية :2

 عن ) جربان خليل جربان ( .

 ما الرتمجة ؟ ومَب تتسم ؟س : 
 قد تأتي السرية على هيئة مذكرات تسمى ترمجة وتتسم بـ : ج : 

 . الصدق يف عرض احلقائق .2. االسلوب اجلزل املشوق               1

 ما الرسائل األدبية ؟ ومَب تتميز ؟س : 
الرسائل األدبية هي فن نثري جتري عادة بني األدباء كالرسائل االخوانية والرسائل الديوانية ج : 

 . الرتاكيب املنتقاة 2. اللغة اجلميلة املؤثرة                   1وتتسم بـ : 

 االمـــــــــــــثـــــــــــال

هي تراكيب لغوية قصرية ذات فكرة مركزة وحكمة بليغة , والغالب ارتباطها  تعريف األمثال :

 بأحداث معينة ومن األمثال اجلميلة : 

 ) الصراحة راحة ( , ) ُيعرف الصديق وقت الضيق ( , ) ما خاب من استشار وال ضل ما اهتدى ( 

 الـــــــــوصــــــــــايــــا

 لقادتهم وقضاتهم والقادة لعماهلم . لوالتهم و ئهم , واخللفاءهي وصايا اآلباء ألبنا تعريفها :

 ومن ذلك وصية أديب ألبنه ينصحه باختيار الصديق املخلص يقول فيها : 

) يا بين : اعلم ان الصديق الصدوق ثاني النفس , وثالث العينني , هو كالشقيق الشفوق , 

الصديقني كاليد تستعني باليد والصديق عمدة الصديق , وعدته وربيعه ونهرته , ومثل 

 والعني بالعني .

واعلم يا بين ما ضاع من كان له صاحب يقدر أن يصلح من شأنه فإمنا الدنيا بأهلها واملرء 

 بإخوانه . (
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 االسئلة الوزارية اخلاصة بـ ) الفنون النثرية (

 2005الدور الثاني 

 واسلوبها ؟ ومن ابرز كتابها ؟ما ابرز ما تتميز به املقامة من حيث بناؤها الفين  -
جتمع بني مسات احلكاية الشعبية والقصة القصرية والسرية الذاتية , مضمنة اجلد باهلزل ضمن ج : 

اسلوب من السجع يف صياغتها يف كثري من األحيان , مع توشيتها ببعض األبيات الشعرية املناسبة وابرن 

يري ( اما كتابها احملدثون : ) أبي الثناء اآللوسي يف العراق كتابها القدامى ) بديع الزمان اهلمذاني , احلر

 و املويلحي يف مصر ( يف القرن التاسع عشر . 

 2006الدور الثاني 

 عّرف األمثال ثم أورد مثاًل مجياًل يتداوله الناس حيث على حفظ الّسر . -
 باطها بأحداث معينة هي تراكيب لغوية قصرية ذات فكرة مركزة وحكمة بليغة , والغالب ارتج : 

 ) اجعل سرك يف واحد ومشورتك يف ألف ( 

 2007الدور االول 

 قد تأتي السرية على شكل مذكرات , فماذا تسمى يف األدب ؟ ومَب تتسم ؟ -
 تسمى ) الرتمجة ( وتتسم بأسلوبها اجلزل املشوق والصدق يف عرض احلقائق .ج : 

 2007الدور الثاني 

 ذاتية ( عن ) السرية املوضوعية ( ؟) السرية ال ختتلفمَب  -
السرية الذاتية : هي ان يكتب انسان بصورة جيدة واسلوب مؤثر وامانة تامة احداث حياته البارنة ج : 

 كما فعل ) طه حسني ( يف كتابه ) األيام ( .

           السرية املوضوعية : فهي ان يكتب أديب عن حياة غريه كما فعل ) ميخائيل نعيمة ( عندما كتب عن

 ) جربان خليل جربان ( .

 2008الدور االول 

 قيل ) سرك أسريك اذا حبث به صرت أسريه ( , من أي انواع النثر الفين املقولة السابقة ؟ وملاذا ؟ -
هي تراكيب لغوية قصرية ذات فكرة مركزة وحكمة بليغة , هي من االمثال , ألن االمثال هي : ج : 

 معينة  والغالب ارتباطها بأحداث

 2008الدور الثاني 

 ما نوعا السرية ؟ وما ابرز مساتها وكتابها ؟ -
السرية الذاتية : هي ان يكتب انسان بصورة جيدة واسلوب مؤثر وامانة تامة احداث حياته . 1ج : 

 البارنة كما فعل ) طه حسني ( يف كتابه ) األيام ( .
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غريه كما فعل ) ميخائيل نعيمة ( عندما كتب عن           السرية املوضوعية : فهي ان يكتب أديب عن حياة . 2

 ) جربان خليل جربان ( .

 2009الدور االول 

 ما ابرز ما تتميز به املقامة من حيث بناؤها الفين واسلوبها ؟ -
جتمع بني مسات احلكاية الشعبية والقصة القصرية والسرية الذاتية , مضمنة اجلد باهلزل ضمن ج : 

 السجع يف صياغتها يف كثري من األحيان , مع توشيتها ببعض األبيات الشعرية املناسبةاسلوب من 

 2009الدور الثاني 

 اذكر مسة الرتمجة . -
 تتسم بأسلوبها املشوق والصدق يف عرض احلقائق .ج : 

 2009الدور الثاني 

 اذكر مسة االمثال . -
 هي تراكيب لغوية قصرية ذات فكرة مركزة وحكمة بليغة , والغالب ارتباطها بأحداث معينة ج : 

 2010الدور االول 

 من صميم األدب ) النثر الفين ( , فما الذي مييزه ؟ وما شروطه ؟ وما هي انواعه وفنونه ؟ -
 يقاعي , كما هو حال الشعر النثر الفين : هو الكالم اجلميل املنثور بأسلوب جيد ال حيكمه النظم االج : 

 . املنطق السليم املقنع , املؤثر يف املتلقي 3. الفكرة اجللية                 2. اللغة املنتقاة            1:  ويتميز بـ

 فنونه هي :  أواًل : النثر اإلبداعي :

 ( , السرية أو الرتمجة , الوصايا ة) القصة , اخلطبة , املسرحية النثرية , املقامة , األمثال , الرسائل األدبي

 فنونه هي :  ثانيًا : النثر الوصفي :

 ) النقد األدبي , تأريخ األدب , األدب املقارن ( 

 2010الدور الثاني 

 ما السمات اليت تتميز بها املقامة عن غريها من الفنون النثرية ؟ ومن اشهر كتاب املقامات ؟ -
ة والقصة القصرية والسرية الذاتية , مضمنة اجلد باهلزل ضمن جتمع بني مسات احلكاية الشعبيج : 

اسلوب من السجع يف صياغتها يف كثري من األحيان , مع توشيتها ببعض األبيات الشعرية املناسبة وابرن 

كتابها القدامى ) بديع الزمان اهلمذاني , احلريري ( اما كتابها احملدثون : ) أبي الثناء اآللوسي يف العراق 

 املويلحي يف مصر ( يف القرن التاسع عشر .و 

 2011الدور الثاني 

 اذكر مسات أو ميزات املقامة . -
جتمع بني مسات احلكاية الشعبية والقصة القصرية والسرية الذاتية , مضمنة اجلد باهلزل ضمن ج : 

 املناسبة اسلوب من السجع يف صياغتها يف كثري من األحيان , مع توشيتها ببعض األبيات الشعرية
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 2012الدور الثاني 

 اذكر مسة النثر الفين . -
. املنطق السليم املقنع , املؤثر يف 3. الفكرة اجللية                 2. اللغة املنتقاة            1يتميز بـ : ج : 

 املتلقي 

 2013الدور الثاني 

به من حيث بناءها الفين واسلوبها ؟ املقامة من الفنون العريقة يف األدب العربي , ما ابرز ما تتميز  -
 ومن ابرز كتابها من القدامى واحملدثني ؟

جتمع بني مسات احلكاية الشعبية والقصة القصرية والسرية الذاتية , مضمنة اجلد باهلزل ضمن ج : 

اسلوب من السجع يف صياغتها يف كثري من األحيان , مع توشيتها ببعض األبيات الشعرية املناسبة وابرن 

كتابها القدامى ) بديع الزمان اهلمذاني , احلريري ( اما كتابها احملدثون : ) أبي الثناء اآللوسي يف العراق 

 و املويلحي يف مصر ( يف القرن التاسع عشر .

 2013الدور الثاني 

 ما النثر الفين ؟ وما الذي مييزه ؟ -
 النثر الفين : هو الكالم اجلميل املنثور بأسلوب جيد ال حيكمه النظم االيقاعي , كما هو حال الشعر ج : 

 . املنطق السليم املقنع , املؤثر يف املتلقي 3. الفكرة اجللية                 2. اللغة املنتقاة            1:  ويتميز بـ

 2013الدور الثاني التكميلي 

 وهلا نوعان , بني ذلك .للسرية مسات ,  -
. السرية الذاتية : هي ان يكتب انسان بصورة جيدة واسلوب مؤثر وامانة تامة احداث حياته 1ج : 

 البارنة كما فعل ) طه حسني ( يف كتابه ) األيام ( .

      . السرية املوضوعية : فهي ان يكتب أديب عن حياة غريه كما فعل ) ميخائيل نعيمة ( عندما كتب عن     2

 ) جربان خليل جربان ( .

 2014الدور االول 

 اذكر مسة الرتمجة .  -
 تتسم بأسلوبها املشوق والصدق يف عرض احلقائق .ج : 

 2014الدور الثاني 

 . املخلصالصديق  باختيارعرف الوصايا , واستشهد بوصية أديب البنه ينصحه 
 تهم والقادة لعماهلم .هي وصايا اآلباء ألبنائهم , واخللفاء لقادتهم وقضاج : 

 يقول فيها :  أديب البنه ينصحه باختيار الصديق املخلصومن ذلك وصية  

) يا بين : اعلم ان الصديق الصدوق ثاني النفس , وثالث العينني , هو كالشقيق الشفوق , والصديق 

 بالعني .عمدة الصديق , وعدته وربيعه ونهرته , ومثل الصديقني كاليد تستعني باليد والعني 
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 واعلم يا بين ما ضاع من كان له صاحب يقدر أن يصلح من شأنه فإمنا الدنيا بأهلها واملرء بإخوانه . (

 

 اخلــــطــــابـــــــة

 فن نثري يليب حاجة االنسان (  اخلطابةأوضح : ) سؤال املناقشة : 
حاجة اإلنسان اليت يقع فيها ليحث اخلطابة فن نثري قديم عرفه اجملتمع البشري قدميا ألنه يليب ج : 

قومه على أمر معني , أو لريد على أعدائه وأعداء قومه أو يدافع عن نفسه أو عن غريه , وال يتم هذا 

 الفن إال حبضور عدد من الناس يقلون أو يكثرون .

 شروط اخلطيب :
 . سالمة اجلهان الصوتي والسيطرة على خمارج األصوات ووضوحها ومجال وقعها .1

. اكتساب اخلربة الذاتية اليت تعني اخلطيب بعد ان يستعني باملوروث األدبي والتأريخ واألنساب 2

 والسياسة .

. املوهبة الفطرية اليت تعد االساس يف شحذ همة اخلطيب حبيث ينطلق الكالم دون تلكؤ فيتدفق 3

 كالسيل فتأتيه االفكار واملعاني دون تناقض .

ثر الكبري يف انسياب خطبته إذ يقال ان الكلمة إذا خرجت من القلب وقعت يف . االميان بقضيته هلا األ4

 القلب .

 على العرب فقط , علل ذلك . اخلطبةال تقتصر س : 
 ألن االنسان اوجدها واستعملها حينما احتاج إليها ألنها تليب حاجته االنسانية ج : 

 عرب العصور حتى النهضة احلديثة . اخلطابةتتبع بإجياز تطور سؤال املناقشة : 
مضت اخلطبة مع الشعر جنبًا اىل جنب لتكون لسان حال الفرد  لعصر الذي سبق االسالم :ا. 1ج : 

 والقبيلة واجملتمع ولكن كانت انواعه حمدودة .

 اصبحت اخلطابة نوعا أدبيا متميزا حيتاج اليه اجملتمع اجلديد أكثر من السابق  :عصر صدر االسالم . 2

بلغت اخلطابة ذروتها يف العصور اليت :  العصور اليت تلت عصر صدر االسالم ) األموي والعباسي (. 3

دوي تلت عصر صدر االسالم لدواعيها الدينية واالجتماعية السيما يف العصر العباسي اذ بقيت املنابر ت

 بأصواتها اهلادرة تدعو الناس للدولة اجلديدة مثل اخلطب الدينية والسياسية . 

 ضعفت اخلطابة شأنها شأن الفنون األخرى .:  الفرتة املظلمة والعهد العثماني. 4

ما ان حلت النهضة يف العصر احلديث إال وقد نهض هذا الفن وتقدم :  العصر احلديث وعصر النهضة. 5

 النهضة , اشهر اخلطباء ) سعد نغلول , فهمي املدرس , أمحد ُعرابي ( .لوجود اسباب 
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هي نوع جديد من اخلطب ظهر يف العصر احلديث ) عصر النهضة (  القضائية : اخلطبةتعريف 

وهي اليت تلقى يف احملاكم من احملامي أو املدعي العام , وهذا النوع يستند اىل األدلة املنطقية بعيدا عن 

 نشائي والعبارات العاطفية واحملسنات البديعية .األسلوب اإل

 ) مشس املعارف ( ... لألديب ) عبد اهلل النديم ( خطبةمن 

ما اضاءت مشُس املعارف يف أمة , إال اهتدت إىل سبيل الرشاد , وسلكت طريق احلضارة , ونالت من ) 

إىل سعادِة بالدها , ومتّتعها بنعيم الغايات أقصاها , وقهرت املصاعب , مبا تتخذه من الوسائل الداعية 

 العيش , كتقدم الزراعة والتجارة والصنائع , إىل غري ذلك مما يبثُّ فيها روح املدنية والعمران .

ولكن ما علمناه من السلِف  , وما نعلمه للخلف , قد يشذُّ يف الغالب عن تلك القاعدة , فكم من دولٍة 

علوم , فأتت بدرها املكنوُن , وجوهرها الثمني , مل تشعر إال وقد نبغت يف املعارف , وغاصت يف حبار ال

 صّدها من بلوغ اآلمال عوائق مل ختطر هلا على بال , فأضحت تقاسي مرارة اهلواِن (

 عبد اهلل النديم ؟  خطبةعبد اهلل النديم ؟ أو : عمَّ تتحدث  خطبةما مضمون س : 
 للسعادة .. تتحدث عن أهمية العلم بوصفه طريقًا 1ج : 

 . يرى األديب ان الربط بني العلم وحتقيق السعادة والتقدم قاعدة عامة 2     

مرحلة عظيمة من التقدم العلمي ومع ذلك مل يتحقق ما . يشذ عن ذلك حاالت بلغت فيها األمم 3     

 تقبل .ترجوه بسبب إخفاقها يف القيام مبا جيب عليها للوطن ألنها مل تقرأ العواقب وتستشرق املس

 يرى النديم ان االخفاق يف جمال السياسة يضيع على األمة فرصة االنتفاع بالعلم .. 4     

 ؟ خطبتهما اسلوب عبد اهلل النديم يف س : 
 بك , يظهر فيه تراث األمة . . فصيح اللفظ , متني الُس1ج : 

 . ميل اخلطيب اىل األخذ ببعض االساليب البالغية دون اسراف .2     

يه البالغيون م. ميل اخلطيب اىل املواننة يف اجلمل وتكرار العبارات ذات املعنى الواحد وهو ما يس3     

 بـ ) الرتادف ( . 

 االسئلة الوزارية اخلاصة بـ ) اخلطابة (

 2006الدور االول 

 خطبة؟ اكتب ما حفظته من  اخلطبالقضائية ؟ وإآلَم يستند هذا الضرب من  باخلطبما املقصود  -
 عبد اهلل النديم اىل قوله : ) والعمران ( . 
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هي نوع جديد من اخلطب ظهر يف العصر احلديث ) عصر النهضة ( وهي اليت تلقى يف احملاكم من ج : 

احملامي أو املدعي العام , وهذا النوع يستند اىل األدلة املنطقية بعيدا عن األسلوب اإلنشائي والعبارات 

 لعاطفية واحملسنات البديعية .ا

 من ونالت,  احلضارة طريق وسلكت,  الرشاد سبيل إىل اهتدت إال,  أمة يف املعارف مشُس اضاءت ما) 

 بنعيم ومتّتعها,  بالدها سعادِة إىل الداعية الوسائل من تتخذه مبا,  املصاعب وقهرت,  أقصاها الغايات

 (  . والعمران املدنية روح فيها يبثُّ مما ذلك غري إىل,  والصنائع والتجارة الزراعة كتقدم,  العيش

 2006الدور الثاني 

 ) مشس املعارف ( لعبد اهلل النديم . خطبةاكتب ثالثة اسطر من  -
 من ونالت,  احلضارة طريق وسلكت,  الرشاد سبيل إىل اهتدت إال,  أمة يف املعارف مشُس اضاءت ما) ج : 

 (  بالدها سعادِة إىل الداعية الوسائل من تتخذه مبا,  املصاعب وقهرت,  أقصاها الغايات

 2007الدور الثاني 

عبد اهلل النديم يذكر فيها ان ما علمناه من السلف قد يشذ , وان دواًل نبغت  خطبةاكتب مقطعا من  -
 يف املعارف وحصلت على جوهر العلوم الثمني باتت تقاسي اهلوان . 

السلِف  , وما نعلمه للخلف , قد يشذُّ يف الغالب عن تلك القاعدة , فكم من دولٍة ولكن ما علمناه من ) ج : 

نبغت يف املعارف , وغاصت يف حبار العلوم , فأتت بدرها املكنوُن , وجوهرها الثمني , مل تشعر إال وقد 

 صّدها من بلوغ اآلمال عوائق مل ختطر هلا على بال , فأضحت تقاسي مرارة اهلواِن (

 

 لــــمـــقــــالـــــة األدبــــــيـــــةا

 كيف نشأت املقالة األدبية ؟ س : 
نشأت املقالة احلديثة يف اآلداب األوربية وارتبطت نشأتها بالصحافة , وُيعد الكاتب الفرنسي                   ج : 

 ) مونتيين ( منشئ املقالة احلديثة .

 الـمقالة يف األدب العربي

فن املقالة ؟ ومتى عرفت املقالة احلديثة يف أدبنا  القديم الصورة اليت عرف فيها أدبنا العربيما س : 
 العربي ؟

عرف أدبنا العربي فنا شبيها باملقالة هو ) فن الرسائل ( الذي يتناول موضوعًا واحدا بشيء من ج : 

ت القرن التاسع عشر ومطلع القرن اإلجيان ولقد ُعرفت املقالة احلديثة يف أدبنا العربي احلديث يف نهايا

 العشرين لتأثره باألدب األوربي ونتيجة إنشاء الصحف واجملالت .
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ما تعريف املقالة األدبية ؟ وما شروطها ؟س : 
ة الصنع هي قطعة نثرية حمدودة الطول واملوضوع تكتب بطريقة عفوية خالية من التكلف وج : 

من أفكار ومشاعر وجتربة . طها األول ان تعرب عما يف ذات كاتبهاوشر

 خصائص املقالة : 

هلذا تدرس ضمن فنون النثر .تكتب املقالة نثرا وليس شعرًا . 1

فاملقالة ليست طويلة إذ تأتي يف صفحة او اكثر بقليل وذلك ألنها ال تتناول كل . الطول املعتدل : 2

ناوية حمددة منه .األفكار واحلقائق املتعلقة مبوضوعها إمنا تتناول جانبًا أو 

ال ختضع املقالة للتصنع والتكلف إمنا تأتي عن عفو اخلاطر بأسلوب أدبي مجيل يتميز . العفوية : 3

بالسهولة واالمتناع عن التقليد 

تتميز املقالة االدبية بالطابع الذاتي الذي جيعلها تعبريا عن رؤية كاتبها الذاتية , فهي . الذاتية : 4

ومات وليس هدفها نقل املعرفة , فشخصية الكاتب تتجلى واضحة وقوية يف املقالة ليست حشدا من املعل

التعبري عن وجهة نظره .

ويستند اىل اخليال والعبارات الرقيقة والصور املوحية . االسلوب اخلاص واملتميز الذي يثري االنفعال 5

وخامتة متنح القارئ شعورا  واستخدام عناصر التشويق واختيار بداية الفتة وشائعة وجذابة للمتلقي

باملتعة الفنية والرضا باكتمال املوضوع .

املقالة على شكل تعاليل ( خصائصانتبه )) قد تأتي 
اشهر الكتاب العرب الذي برزوا يف املقالة : 

الشيخ حممد عبده , مصطفى لطفي املنفلوطي , طه حسني , ابراهيم املانني , أمحد أمني ,  مصر :

الرافعي .مصطفى صادق 

فهمي املدرس , إبراهيم صاحل شكر , وجاء بعدهم : الدكتور علي جواد الطاهر , حسني  من العراق :

مردان , عبد اجمليد لطفي , سالم خياط , ... وغريهم . 
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 علي جواد الطاهر

 من كتاب املقالة األدبية يف العراق

م ( وتلقى تعليمه االبتدائي والثانوي فيها ثم 1919الدكتور علي جواد الطاهر يف احللة عام ) ولد . 1

 درس اللغة العربية وآدابها يف دار املعلمني العالية .

. تتلمذ على يد اساتذة علماء يف دار املعلمني العالية مثل الدكتور حممد مهدي البصري , و مصطفى 2

 جواد , وطه الراوي .

 ن استاذ وناقد وأديب مقالي من الطران األول يلتقي يف أدبه القديم واجلديد بانسجام وتآلف .. كا3

 م ( .1954. حصل على الدكتوراه من ) السوربون ( يف فرنسا عام ) 4

 . ناول النقد على انه امليدان األهم ولكن امليادين األخرى كانت عزيزة عليه .5

 رق فيها روح الفن . . كتب املقالة األدبية اليت ترتق6

مقاالت , وراء األفق األدبي , اساتذتي ومقاالت , الباب . له عدة مؤلفات نشرها يف الصحف منها : 7
 الضيق .

 ( . من اسرار املهنة. عنوان مقالته ) 8

 م يف بغداد أثر مرض عضال .1996/  10/  9. توفاه اهلل يف 9

 التعليق النقدي ملقالة ) من أسرار املهنة ( : 
 ما عنوان مقالة الطاهر ؟ وما ابرز ما يتضح فيها ؟س : 

عنوانها ) من اسرار املهنة ( , يف مقاالت الطاهر تتداخل االشكال باملضامني , يف قالب من الصياغة ج : 

هي املضامني تلك اليت عناها حمكم النسيج يصعب فيه الفصل بينهما حتى ُيخيل للقارئ ان االفكار 

 الكاتب وهو حيدثنا يف الشعر والنقد واملقالة والثقافة بعموم همومها وشجونها . 

 إآلَم مييل اسلوب علي جواد الطاهر ؟س : 
والسخرية والتوجه والعطاء , وتبدو النزعة التعليمية يف عدد مييل اسلوبه اىل االنطباع والتعلم ج : 

 ليس بالقليل من مقاالته . 

 ما مضمون املقاالت األدبية عند علي جواد الطاهر ؟س : 
يعد املضمون يف مقاالت علي جواد الطاهر عني واعية متتد سلطتها بني وعيني مهمني , وعي ج : 

 على اللفظ ووعي القارئ وهو يتلقاها . الكاتب وهو يتخري افكاره و يصوغها

 يعتمد الطاهر ابراز املضمون يف ثوب فين مجيل وحلية لفظية .علل : 
 ألنه يأمل التواصل مع القارئ ومكاشفته مبا هو ضروري وصحيح .ج : 
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 مقاالته ؟  خواتيمما كان عند علي جواد الطاهر يف س : 
كان لديه قدر كبري من احلرص على ختري ألفاظه وانتقاء عباراته فاخلامتة عنده نتيجة اخضاعها  ج :

  لنمو الفكرة وتكامل البناء .

 مَب يستعرض الطاهر جتربته يف الكتابة منذ عوته من فرنسا ؟ ومَب يعرتف ؟س : 
ب فين يف عرض مادته يستعرض ذلك بضمري الغائب مرة وضمري املتكلم مرة أخرى , وذلك اسلوج : 

 فهو يعرتف بأنه تعلم من تالميذه يف الثانوية واجلامعة .

 ماذا يبدو علي جواد الطاهر يف مقاالته ؟ س : 
 متواضعا حتى يف خامتة مقالته وتلك خصيصة رافقت سري حياته العلمية واألدبية .ج : 

 

 الــــقــــــصـــــة الـــقـــــصــــيــــرة

حكاية أدبية يف أصوهلا القدمية , ذات فكرة بسيطة وحدث واحد حمدد يتكون من بدأ ووسط هي 

 ونهاية , يتناول جانبًا من احلياة طبقا لنظرة متثل رأي الكاتب . 

 .القصة القصرية عن الرواية  ختتلفعلل : 
القصة القصرية ليس من شأنها تنمية احداث وبيئات وشخوص كما هو احلال يف الرواية وامنا توجز ج : 

 يف حلظة واحدة حدثا ذا معنى كبري ينشأ من موقف معني عميق الداللة واإلحياء . 

 . شخوصليس من مهمة القصة القصرية تنمية أحداث وبيئات وعلل : 
 ا معنى كبري ينشأ من موقف معني عميق الداللة واإلحياء . توجز يف حلظة واحدة حدثا ذألنها ج : 

 كيف ينمو احلدث يف القصة القصرية ويتطور حتى يبلغ غايته ؟س : 
ينمو احلدث يف القصة القصرية طبيعيا , فترتابط اجزاؤه كل جزء يرتبط بسابقه ويؤدي اىل ما ج : 

 يتبعه حتى يبلغ غايته وتؤدي كل كلمة غايتها .

على الرغم من اتفاقهم على جمموعة من األصول  آلخرمنهج القصة القصرية من كاتب  خيتلفعلل : 
 والظواهر العامة .

. من الكتاب من يركز يف عرض قصته على عنصر احلادثة , فيعنى بسرد املواقف ويقول كل شيء 1ج : 

 تفصيال من غري ان يرتك شيئا يكشفه القارئ بنفسه .

. منهم من يركز على الشخصية فريمسها بدقة متناهية مبختلف مستوياتها وجيعل منها احملور 2     

 الرئيسي يف القصة .

 . هناك القصة ذات الطابع الشعري فيظهر فيها الكاتب مشاعره كالشاعر يف القصيدة الوجدانية .3     
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و رمزية أو اسطورية , وهذا النوع ال حيفل . هناك القصة اليت تهتم بالفكرة سواء كانت واقعية أ4     

باحلدث أو الشخصية قد احتفائه بنقل االفكار العميقة النابعة عن التجارب االنسانية . 

 نشأة القصة القصرية

نشأت القصة القصرية من أصل عربي متثل يف السري واملقامات والقصص احلماسية واحلكاية واألمثال 

لنوادر , وتأثرت باألدب األجنيب فقد ترمجت اعداد كبرية منها مطلع القرن واخلرافات واألساطري وا

العشرين .

ما تعد القصة القصرية ؟ س : 
تعد القصة القصرية من أكثر األنواع األدبية رواجا , حبكم طبيعتها املتسمة بالقصر ونشدان الناس ج : 

السرعة والبساطة فيما يقرأون . 

ما دور الصحافة يف نشر القصة القصرية ؟ س : 
فيها ما يشبع حاجتها الذاتية ويليب ميل القراء اىل املشوق والقصري من املواد املعروضة  تإذ وجدج : 

خالله كعالقة الرجل باملرأة واملشكالت االجتماعية , وكانت جملليت ) الرسالة ( و ) الرواية ( ألمحد 

لقصة القصرية .الزيات األثر البني يف نشر ا

 ) حممود تيمور (الكاتب املصري 

شهدت القصة القصرية مرحلة متقدمة على ي الكاتب املصري حممود تيمور الذي كان على صلة . 1

مباشرة بالثقافة األوربية .

. اجتهت قصصه اىل اجملتمع يرمسها بأسلوب شائق ولغة مبسطة ملشكالته وابعاده .2

الواقعية , احليوية , استكمال لألصول الفنية .. مميزات قصصه : 3
. تقدمت على يده القصة القصرية خطوات واسعة حبكم دراسته االجتاه الواقعي للفن القصصي 4

. تأثر بالقاص الفرنسي ) موباسان ( والقاص الروسي ) تشيخوف ( فمنحه ذلك القدرة على 5

انية ملوضوعات قصصه .والتحليل وتوسعت لديه آفاق الرؤيا االنسالتشخيص 

مما هيأ الفرصة لرتمجتها اىل اللغات أصيلة عميقة , تزينها لغة صافية رقيقة. جاءت قصصه : 6

االجنبية .
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 فرتة ما بني احلربني

 شحاتة وعيسى عبيد  : االخوان
 حتدثا يف قصصهما عن مشكالت الطبقة الوسطى واملرأة بنحو خاص .

 طاهر الشني :
 كثريا بالقصة الغربية اليت مزجت الفن القصصي برسالة االصالح االجتماعي .تأثر 

 اعقاب احلرب العاملية الثانية

باحلياة وسط االستقالل السياسي بالعدل االجتماعي ووضع . ظهر جيل جديد متثل بربط األدب 1

لفئات املظلومة يف الريف املواهب القصصية يف تصوير الواقع السيء والدعوة إىل اصالحه والدفاع عن ا

 واملدينة .

,  والتارخيية. شهدت ساحة األدب يف هذه املرحلة انواعا متعددة من القصص منها الرومانسية , 2

 والرمزية , ومن ابرن كتاب هذه املرحلة : 

 جنيب حمفوظ , إحسان عبد القدوس , يوسف إدريس 

 القصة القصرية يف العراق

 القصرية يف العراق ؟ما تعد القصة س : 
 . كانت القصة القصرية يف العراق ذات نزعة واقعية انتقادية .1ج : 

 . الواقعية اجلديدة من اهم اشكال االدب واعمقها تأثريا يف النفوس .2

 . من أهم كتاب القصة يف العراق : حممود أمحد السيد , جعفر اخلليلي , ذو النون أيوب .3

. ثم جاء بعدهم كوكبة من القاصني العراقيني مثل : عبد اجمليد لطفي , فؤاد التكرلي , عبد احلق 4

 فاضل . 

 حممود امحد السيدالقاص 

. له الفضل يف وضع احلجر األساس للقصة العراقية عرب قصصه ) يف ساعة من الزمن ( و ) جالل خالد ( 1

 . و ) نكبات ( و ) جماهدون ( 

 جهوده االبداعية تنصب يف انه كتب قصصا وأدىل برأيه يف الفن القصصي .. كانت 2
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. اتصل بكتاب القصة العرب وترجم عن اللغات األجنبية وكان متأثرا أشد التأثر مبا حاق بالبالد وعرب 3

 عنها تعبريا واضحًا .

ضع احلجر االساس . مل يبلغ القاص حممود امحد السيد مستوى فنيا عاليا يف فنه القصصي ومع ذلك و4

 للقصة العراقية . 

 جعفر اخلليلي القاص

 . اغلب قصصه مغرقة باخليال  2وغزارته                      القصصيمتيز بوفرة االنتاج . 1 

 . ادخل جانبا من الواقع يف أدبه فغري جمرى قصصه حنو االنسانية  .3

 ذو النون أيوب القاص

 . رسم صورا لإلقطاع وبؤس الفالحني 2متيز بوفرة االنتاج األدبي وغزارته                 . 1

 . هاجم الفوضى والفساد 3

. ساير ركب القصة احلديثة مع تأثره باألساليب القدمية اليت تعتمد على احلبكة القصصية ومجال 4

 املقطع 

 . امتان اسلوبه القصصي بالتهكم والفكاهة . 5

 َم تعتمد األساليب القدمية اليت تأثر بها القاص العراقي ذو النون أيوب ؟عالس : 
 تعتمد على احلبكة القصية ومجال املقطع ج : 

 حممد خضريالقاص والروائي العراقي .... 

م ( ودرس املراحل االبتدائية واملتوسطة 1942. ولد القاص حممد خضري يف حمافظة البصرة عام ) 1

 . والثانوية فيها

 . مارس التعليم يف حمافظة البصرة والناصرية والديوانية مدة ثالثني عامًا2

 م ( .1962. مؤلفاته : ظهرت أوىل قصصه يف جملة ) األديب العراقي ( عام ) 3

 . أصدر مخس جمموعات قصصية هي : 4

 م ( 1978م ) مئوية عا 45م (                         ب. يف درجة 1972أ. اململكة السوداء عام ) 

 م ( 1998م (                         د. حتنيط عام ) 1995جـ. رؤية خريف عام ) 

 م ( 20058هـ. حدائق الوجود عام ) 

 . ترمجت قصصه اىل اللغات العاملية منها االنكليزية والفرنسية والروسية .5
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م ( وجائزة ) القلم الذهيب ( من 2004. نالت قصصه جائزة ) سلطان العويس ( يف دولة االمارات عام ) 6

 م ( 2008احتاد األدباء والكتاب عام ) 

 . قصته املقررة يف املنهج عنوانها ) تقاسيم على وتر الربابة ( 7

 م ( 1996بصرياثا عام م ( و ) سرية مدينة 2001. للقاص حممد خضري روايتان ) كراسة كانون عام 8

 ) تقاسيم على وتر الربابة ( قصة
 التعليق النقدي : 

 من احلرب ؟ خضريما موقف القاص حممد سؤال املناقشة : 
كان القاص حممد خضري يقف على الضفة االخرى من املشهد العراقي يف الوقت الذي أخذ فيه عدد ج : 

من الكتاب العراقيني كتابة أدب يتغنى باحلرب ويقدمها بالصورة اليت تريد منه السلطة ان يكتب بها , 

على الناس  فكان القاص حممد خضري يدين احلرب وجتارها ويصف اآلثار املروعة اليت ترتكها احلرب

 الذين يعانون منها سواء أكانت مادية أم نفسية وروحية . 

 ؟  خضريما تعد قصص حممد س : 
 تعد نشيدا من أجل احلب والسالم .ج : 

 ؟يف قصصه اليت تناولت احلروب  خضريماذا وصف الكاتب حممد س : 
لثالث األوىل يصف الكاتب يف كل قصص الكاتب اليت تناولت احلرب والسيما يف جمموعاته القصصية اج : 

انهيار املوانين اجلسدية والعاطفية يف العائلة واالسرة اليت تنجم عن احلرب وما يؤدي اليه هذا االنهيار 

 من نتائج وخيمة على بين البشر . 

 الـــــــــروايــــــــــــــــــــة

 القصة ؟ماذا متثل الرواية بني انواع س : 
األدبية القصصية من حيث احلجم وتعدد الشخصيات وتنوع األحداث وقد ظهرت هي اكرب االجناس ج : 

 يف أوربا بوصفها جنسا أدبيا يف القرن الثامن عشر .

 أو : ما مسة الرواية ؟ عالَم تعتمد الرواية ؟س : 
تعتمد على السرد مبا فيه من وصف وحوار وصراع بني الشخصيات , وما ينطوي عليه ذلك من تأنم ج : 

 وجدل وتغذية األحداث .

 الرواية فن حديث النشأة , علل ذلك . سؤال املناقشة : 
 ظهرت يف أوربا بوصفها جنسا أدبيا يف القرن الثامن عشر .ج : 
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 نى الرواية ؟ عمَب ُتس : 
تعنى الرواية بالوسط الذي جتري فيه األحداث وتتحرك الشخوص فنقرأ وصفا للمكان الطبيعي ج : 

جرت االحداث يف اجلبال , كذلك يف الغابات والصحاري , كما تقرأ وصفا للمدن أو احمللة أو للجبال ان 

الشارع أو املسكن , والبيئة االجتماعية مبا فيها من اعراف وعادات وتقاليد , تنفذ الرواية اىل جزئيات 

 احلياة اليومية وسلوك األفراد ضمن جمتمعهم .

 ماذا تصور الرواية ؟ س : 
واية هي تصوير للحياة والفن يقدمها الروائي بأسلوب فين وكأنه شاهد عيان حيادي ال دخل له الرج : 

 فيما يقص .

ابتدع املؤلف راويا يسرد االحداث وهو غري مشارك فيها أو يكون الراوي  تعريف الراوي املشارك :

شخصية من شخصيات الرواية يسرد األحداث ) الراوي املشارك ( وتقدم الشخصيات واألحداث بطريقة 

 مقنعة وكأنها منقولة من احلياة الواقعية . 

 الرواية يف أدبنا العربي ؟ كيف تطورت س :  
 أدبنا العربي بكل اجتاهاتها الواقعية والتارخيية والرومانسية بعد منتصف القرن تطورت الرواية يفج : 

 العشرين .

 ابرز كتاب الرواية : 
 جنيب حمفوظ , يوسف السباعي , عبد الرمحن الشرقاوي .:  من مصر

 سهيل إدريس :  من لبنان

 حنا مينة  :  من سوريا

 , عبد الرمحن جميد الربيعي , عبد اخلالق الركابي  غائب طعمة فرمان , فؤاد التكرلي:  من العراق

 عناصر الرواية
 , الزمان واملكان , االسلوب ( الشخصية) احَلبكة , الفكرة , 

 : (العقدة ) احَلبكة  أواًل
 ما معنى احلبكة يف الرواية ومَب ترتبط ؟س : 

احلبكة تدل على حبك الشيء على حنو خمطط له وهو ما يفعله الراوي الذي حيبك خيوط عمله ج : 

 الفين ليجعل القارئ يقتنع بواقعيته ويتفاعل معه اىل حد كبري .

 مب ترتبط احلبكة يف الرواية ؟ س : 
 ة عرضها ترتبط باحلادثة ومن جمموع األحداث تربن العقدة وترتبط ايضا بتسلسل األحداث وطريقج : 
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 اجزاء احلبكة : 
ويشمل بداية الرواية حيث يقدم الراوي املعلومات الضرورية من الشخصيات والزمان  العرض :. 1

 واملكان الذي تنمو فيه االحداث .

وفيه تظهر اسباب اخلالف او األنمة إذ تبدأ األحداث بالتصاعد والتطور باجتاه :  احلدث الصاعد. 2

 التأنم 

 النقطة اليت تتأنم فيها االحداث فتصل اىل اقصى درجات التكثيف والتوتر . هي:  الذروة. 3

 وهو يعقب الذروة حيث يشرع التوتر باالنتهاء متهيدا للخامتة . :  احلدث النازل. 4

 هو اجلزء األخري من احلبكة الذي تنتهي فيه األنمة . :  أو احلل اخلامتة. 5

 كيف تعاملت الرواية املعاصرة مع احلبكة ؟ س : 
 الرواية املعاصرة طورت الفكرة وتالعبت بها وجتاونت بعضا من مكوناتها . ج : 

 الفكرة : ثانيًا : 
 ماذا متثل الفكرة يف الرواية ؟ س : 

واحلياة والكون . الفكرة يف الرواية هي معناها العام أو مغزاها وهي وجهة نظر الروائي يف االنسان 1ج : 

 واجملتمع .

. ال تأتي الرواية يف اسلوب تقريري مباشر إمنا بأسلوب فين غري مباشر من خالل تفاعل عناصر 2

 العمل الروائي وسري االحداث وسلوك الشخصيات . 

 الشخصية القصصية : ثالثًا : 
رمسا واقعيا ترتبط الشخصية باحلدث وال تنفصل عنه وهي شخصية يرمسها الروائي من خياله 

مقنعًا فنراها حتيا وتتحرك على صفحات الرواية مثلما يتحرك البشر على ارض الواقع االمر الذي 

 جيعل القارئ يتابع هذه الشخصية ويرغب يف معرفة مصريها .

 انواع الشخصيات : 
 املسطحة ؟ بالشخصيةما املراد س : 

افكارا وصفات ال تتغري طوال الرواية اذ ال وهي عادة حتمل :  الشخصية املسطحة غري املتطورة. 1

 تؤثر فيها االحداث وتكون تصرفاتها معروفة لدى القارئ وال تفاجئه جبديد .

وهي شخصية على النقيض من الشخصية املسطحة , تتطور  الشخصية النامية أو املتطورة :. 2

 بتطور االحداث لذا جندها تفاجئنا جبديد ومقنع يف الفكر والسلوك . 
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 طريقة تقديم الشخصيات : 
يتوىل فيها الراوي حتديد مساتها وابعادها وتصرفاتها وتتوىل الشخصية تقديم  :الطريقة املباشرة . 1

نفسها وهي تتحدث عما تعانيه وترغب فيه , أو تصفها شخصية اخرى داخل الرواية , وقد تشرتك 

 عدة شخصيات يف تقدميها , أو يكون احلوار دليال على معرفتنا بها . 

 شف القارئ مالمح الشخصية القصصية من خالل النص الروائي وهي ان يكت:  الطريقة غري املباشرة. 2

 يتعلق القارئ ؟ الشخصيات بأي نوع منس : 
بتطور االحداث لذا جندها تفاجئنا جبديد ومقنع يف يتعلق القارئ بالشخصية النامية ألنها تتطور ج : 

 الفكر والسلوك .

 الزمان واملكان : رابعًا : 
 ماذا نعين بالزمان واملكان يف الرواية ؟ س : 

 معلومان . ومكان نعين بزمان احلدث ومكانه يف الرواية إذ ال بد لكل رواية من نمانج : 

 ماذا ميكن عّد زمان احلدث ومكانه يف الرواية ؟س : 
ميكن عدهما اسلوبا لتقريب العمل القصصي مما جيعله ممكنا ومقنعا ألن أي حدث روائي خارج ج : 

 الزمان واملكان ال يعد معقوال

 ما وظيفة الزمان واملكان يف العمل القصصي ؟ س : 
ج : ان وظيفة الزمان واملكان يف العمل القصصي هي خلق االقناع لدى القارئ بأن ما يقرأه قريب من 

 . الواقع

 االسلوب :خامسًا : 
 لكل روائي اسلوبه يف اختيار املفردات اللغوية وترتيب اجلمل وتنسيق احلوادث .

 مميزات االسلوب القصصي : 
 . يتميز االسلوب القصصي بالبساطة والوضوح  .1

. جيمع االسلوب القصصي بني الفائدة احلياتية وحتقيق االغراض الفنية , أي : حتقيق النواحي 2

 اجلميلة يف لغة الرواية .

. ان االسلوب القصصي وسيلة وليس غاية أي : انه وسيلة لتحقيق االغراض الفنية اليت يريد الروائي 3

 حتقيقها يف العمل الفين .

 كيف يتم حتقيق النواحي اجلمالية يف الرواية ؟س : 
 حية .من خالل العناية جبمال العبارة والرتاكيب اللغوية ودالالتها املوج : 
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 ما أهمية احلوار يف الرواية ؟ وما ابرز مساته ؟سؤال املناقشة : 
 ما أهمية احلوار يف الرواية ؟ وما شروطه ؟أو : 
احلوار وسيلة مهمة يف االسلوب القصصي يستخدمها الروائي يف التعبري عن فكرته ورسم شخصياته ج : 

يكون طبيعيا سلسا منسجما مع الشخصية وتطوير احداث قصته وأبرن مسا ته أو شروطه هو : ان 

واملوقف , أي : جيب ان يكون منسجما مع املستوى الثقايف واالجتماعي للشخصية ومنسجما مع املوقف 

الذي يقال فيه .

 ما املشكالت اليت يواجهها االسلوب القصصي ؟ وكيف اجتازها الروائيون ؟س : 
شكلة االندواج اللغوي الذي خيل بالوحدة الفنية من املشكالت اليت يواجهها االسلوب القصصي مج: 

للرواية اذ تكون فيها لغتان السرد الوصفي ) اللغة الفصحى ( و لغة احلوار وهي ) العامية ( كما فري رواية 

) نينب ( حملمد حسني هيكل , لكن كتابا آخرين اجتانوا املشكلة فوحدوا اللغة يف الرواية , أي : جعلوها 

رد الوصفي واحلوار معًا , كما فعل طه حسني يف رواية ) دعاء الكروان ( , وجنيب حمفوظ الفصحى يف الس

يف كثري من رواياته حيث بسط اللغة الفصحى حتى يفهمها عامة القراء .

 ماذا يعين االزدواج اللغوي ؟س : 
رواية اذ تكون هو مشكلة من املشكالت اليت يواجهها االسلوب القصصي وهو خيل بالوحدة الفنية للج : 

فيها لغتان : لغة السرد الوصفي ) اللغة الفصحى ( ولغة احلوار ) العامية ( كما يف رواية ) نينب ( حملمد 

حسني هيكل .

 كيف استطاع الروائيون اجتياز املشكالت اليت يواجهها االسلوب القصصي ؟ س : 
الوصفي واحلوار معًا , كما فعل طه حسني يف وحدوا اللغة يف الرواية , أي : جعلوها الفصحى يف السرد ج : 

رواية ) دعاء الكروان ( , وجنيب حمفوظ يف كثري من رواياته حيث بسط اللغة الفصحى حتى يفهمها 

. عامة القراء

متى تطورت الرواية العربية ؟ ومَب ارتبطت ؟ س : 
شرين فنضج شكلها واسلوبها تطورت الرواية العربية يف القرن العشرين ومطلع القرن الواحد والعج : 

وارتبطت بالواقع العربي مصورة كل ما يعج به هذا الواقع وكل ما يعيشه االنسان العربي من مشكالت 

وهموم سياسية وتطلعات واغرتاب .

كيف استطاع جنيب حمفوظ جتاوز مشكلة االزدواج اللغوي ؟س : 
 ؟ كيف تعامل جنيب حمفوظ مع اللغة يف كثري من رواياتهأو : 
بسط اللغة الفصحى حتى يفهمها عامة القراء .ج : 
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 تطورت الرواية العربية يف نهاية القرن العشرين ومطلع القرن احلادي والعشرين , أوضح ذلك .س : 
تطورت الرواية العربية يف القرن العشرين ومطلع القرن الواحد والعشرين فنضج شكلها واسلوبها ج : 

مصورة كل ما يعج به هذا الواقع وكل ما يعيشه االنسان العربي من مشكالت وارتبطت بالواقع العربي 

 وهموم سياسية وتطلعات واغرتاب .

 مَب ارتبطت الرواية يف نهاية القرن العشرين ومطلع القرن احلادي والعشرين ؟ وما صورت ؟س : 
النسان العربي من ارتبطت بالواقع العربي مصورة كل ما يعج به هذا الواقع وكل ما يعيشه اج : 

 مشكالت وهموم سياسية وتطلعات واغرتاب .

 جمموعة االسئلة الوزارية
 2005الدور االول 

بارزتان لنوع من انواع النثر يف ادبنا العربي احلديث , فما يسمى  خصيصتان) الرتكيز والقصر (  -
 هذا النوع ؟ واستشهد بأربعة اسطر هلذا النوع . 

 , مقالة علي جواد الطاهر ) من أسرار املهنة ( للدرس وليست للحفظ . املقالة األدبيةج : 

 2007الدور الثاني 

 مباذا متيز املقال يف وضعه الفين احلديث ؟ -
تتميز املقالة األدبية بالطابع الذاتي الذي جيعلها تعبريا عن رؤية كاتبها الذاتية , فهي ليست حشدا ج : 

 املعرفة .من املعلومات وليس هدفها نقل 

 2008الدور االول 

ما الصورة اليت عرف فيها أدبنا العربي القديم فن املقالة ؟ ومتى ُعرفت املقالة احلديثة يف أدبنا  -
 العربي ؟

عرف أدبنا العربي فنا شبيها باملقالة هو ) فن الرسائل ( الذي يتناول موضوعًا واحدا بشيء من ج : 

ة يف أدبنا العربي احلديث يف نهايات القرن التاسع عشر ومطلع القرن اإلجيان ولقد ُعرفت املقالة احلديث

 العشرين لتأثره باألدب األوربي ونتيجة إنشاء الصحف واجملالت .

 2012الدور االول 

 أين نشأت املقالة احلديثة ؟ ومَب ارتبطت ؟ -
عد الكاتب الفرنسي                        نشأت املقالة احلديثة يف اآلداب األوربية وارتبطت نشأتها بالصحافة , وُيج : 

 م ( ُمنشئ املقالة احلديثة .1592 –م 1523) مونتيين 
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 2012الدور الثاني 

 املقالة يف وضعها الفين احلديث تتميز بالقصر , علل ذلك . -
 حمددة منه .ألنها ال تتناول كل االفكار واحلقائق املتعلقة مبوضوعها إمنا تتناول جانبًا او ناوية ج : 

 2013الدور الثاني 

 تتميز املقالة األدبية بالطابع الذاتي , وضح ذلك . -
تتميز املقالة االدبية بالطابع الذاتي الذي جيعلها تعبريا عن رؤية كاتبها الذاتية , فهي ليست حشدا ج : 

قالة التعبري عن من املعلومات وليس هدفها نقل املعرفة , فشخصية الكاتب تتجلى واضحة وقوية يف امل

 وجهة نظره .

 2014الدور الثاني التكميلي 

 املقالة يف وضعها الفين احلديث تتميز بالقصر , علل ذلك . -
 ألنها ال تتناول كل االفكار واحلقائق املتعلقة مبوضوعها إمنا تتناول جانبًا او ناوية حمددة منه .ج : 

 2006الدور الثاني 

 ماذا متثل الرواية بني انواع القصة ؟  -
هي اكرب االجناس األدبية القصصية من حيث احلجم وتعدد الشخصيات وتنوع األحداث وقد ج : 

 ظهرت يف أوربا بوصفها جنسا أدبيا يف القرن الثامن عشر .

 2007الدور الثاني 

 القصصية ؟ الشخصيةكيف يتم رسم مالمح  -
من خياله رمسا واقعيا مقنعًا فنراها حتيا وتتحرك على القصصية يرسم الروائي الشخصية ج : 

صفحات الرواية مثلما يتحرك البشر على ارض الواقع االمر الذي جيعل القارئ يتابع هذه الشخصية 

 استنادا اىل االحداث املعروضة .ويرغب يف معرفة مصريها 

 2008الدور االول 

 انسب القصص اآلتية اىل اصحابها ) زينب , دعاء الكروان (  -
 نينب لـ ) حممد حسني هيكل ( , دعاء الكروان لـ ) طه حسني ( .ج : 

 2009الدور الثاني 

 اذكر مسة لغة احلوار يف الرواية . -
خصياته احلوار وسيلة مهمة يف االسلوب القصصي يستخدمها الروائي يف التعبري عن فكرته ورسم شج : 

وتطوير احداث قصته وأبرن مسا ته أو شروطه هو : ان يكون طبيعيا سلسا منسجما مع الشخصية 

واملوقف , أي : جيب ان يكون منسجما مع املستوى الثقايف واالجتماعي للشخصية ومنسجما مع املوقف 

 الذي يقال فيه .
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 2009الدور الثاني 

 اذكر مسة الرواية . -
أدبية تعتمد على السرد مبا فيه من وصف وحوار وصراع بني الشخصيات وما الرواية حكاية ج : 

 ينطوي عليه ذلك من تأنم وجدل تغذيه االحداث .

 2010الدور االول 

 ماذا متثل الرواية بني انواع القصة ؟ معلاًل . -
هي اكرب االجناس األدبية القصصية من حيث احلجم وتعدد الشخصيات وتنوع األحداث وقد ج : 

 ظهرت يف أوربا بوصفها جنسا أدبيا يف القرن الثامن عشر .

 2011الدور االول 

 ما معنى ) احلبكة ( ؟ وما اجزاؤها ؟ -
احلبكة تدل على حبك الشيء على حنو خمطط له وهو ما يفعله الراوي الذي حيبك خيوط عمله ج : 

 الفين ليجعل القارئ يقتنع بواقعيته ويتفاعل معه اىل حد كبري .

 اجزاء احلبكة : 

ويشمل بداية الرواية حيث يقدم الراوي املعلومات الضرورية من الشخصيات والزمان  العرض :. 1

 واملكان الذي تنمو فيه االحداث .

: وفيه تظهر اسباب اخلالف او األنمة إذ تبدأ األحداث بالتصاعد والتطور باجتاه  احلدث الصاعد. 2

 التأنم 

 : هي النقطة اليت تتأنم فيها االحداث فتصل اىل اقصى درجات التكثيف والتوتر . الذروة. 3

 : وهو يعقب الذروة حيث يشرع التوتر باالنتهاء متهيدا للخامتة .  احلدث النانل. 4

 : هو اجلزء األخري من احلبكة الذي تنتهي فيه األنمة . اخلامتة أو احلل. 5

 2012الدور الثاني 

 املسطحة غري املتطورة ( ؟ الشخصية)  ما املراد بـ -
 تؤثر ال اذ الرواية طوال تتغري ال وصفات افكارا حتمل عادة وهي:  املتطورة غري املسطحة الشخصيةج : 

 . جبديد تفاجئه وال القارئ لدى معروفة تصرفاتها وتكون االحداث فيها

 2014الدور الثاني 

 ما العقدة ؟ ومَب ترتبط ؟ وِممَّ تتكون ؟ -
 وتتكون احلبكة من اآلتي :  باحلادثة ومن جمموع األحداث تربن العقدةترتبط احلبكة يف الرواية ج : 

ويشمل بداية الرواية حيث يقدم الراوي املعلومات الضرورية من الشخصيات والزمان  العرض :. 1

 واملكان الذي تنمو فيه االحداث .
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ألنمة إذ تبدأ األحداث بالتصاعد والتطور باجتاه : وفيه تظهر اسباب اخلالف او ا احلدث الصاعد. 2

التأنم 

: هي النقطة اليت تتأنم فيها االحداث فتصل اىل اقصى درجات التكثيف والتوتر . الذروة. 3

: وهو يعقب الذروة حيث يشرع التوتر باالنتهاء متهيدا للخامتة .  احلدث النانل. 4

احلبكة الذي تنتهي فيه األنمة .: هو اجلزء األخري من  اخلامتة أو احلل. 5

 2014الدور الثاني التكميلي 

 احلوار مصدر من مصادر عرض املواقف واالحداث , فما شروط احلوار الناجح . -
شروطه : ان يكون طبيعيا سلسا منسجما مع الشخصية واملوقف , أي : جيب ان يكون منسجما مع ج : 

املستوى الثقايف واالجتماعي للشخصية ومنسجما مع املوقف الذي يقال فيه . 

 متت حبمد اهلل
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 بأمساء املدارس األدبية وشعرائهافهرس 
 الشعراء اسم املدرسة

 

 

 

 

 مدرسة اإلحياءأواًل :         

 . حممود سامي البارودي1

 . امساعيل صربي2

 . امحد شوقي3

 . حافظ ابراهيم4

 . حممد سعيد احلبوبي5

 . مجيل صدقي الزهاوي6

 . حممد مهدي اجلواهري ) يف بدايته (7

 . أمحد حمرم8

 . حممد رضا الشبييب9

 . عبد احملسن الكاظمي 10

 

 الشعراء اسم املدرسة

 

 

 

 مدرسة املهجرثانيًا :        

 مجاعة الرابطة القلمية :

 . جربان خليل جربان 1

 . ميخائيل نعيمة2

 . إيليا أبو ماضي3

 مجاعة العصبة االندلسية :

 . شفيق معلوف1

 . الشاعر القروي رشيد سليم اخلوري2

 . إلياس فرحات3

 

 الشعراء اسم املدرسة

 

 مجاعة الديوانثالثًا :        

 عبد الرمحن شكري .1

 . عباس حممود العقاد2

 . إبراهيم عبد القادر املانني 3

 

  

 الشعراء اسم املدرسة

 

 مجاعة أبولورابعًا :         

 

 

 . أمحد نكي أبو شادي 1

 . خليل مطران 2

 . إبراهيم ناجي3

 . علي حممود طه املهندس4
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 مجاعة أبولورابعًا :         

 الناصري. عبد القادر رشيد 5

 . علي الشرقي6

 . أمحد الصايف النجفي7

 . حممود حسن امساعيل8

 . حافظ مجيل9

 . التيجاني يوسف البشري10

 . عمر أبو ريشة11

 . أمني خنلة12

 . أبو القاسم الشابي 13

 

 الشعراء اسم املدرسة

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدرسة الشعر احلرخامسًا : 

 . بدر شاكر السياب1

 . نانك املالئكة2

 . عبد الوهاب البياتي3

 . بلند احليدري4

 . كاظم جواد5

 . مليعة عباس عمارة6

 . سعدي يوسف7

 . يوسف الصائغ8

 . حسب الشيخ جعفر9

 . نكي اجلابر10

 . رشدي العامل11

 . صالح عبد الصبور12

 . أمحد عبد املعطي حجاني13

 . أمل دنقل14

 . حممد مفتاح الفيتوري15

 . علي الفزاني16

 الشلطامي. حممد 17

 . توفيق صايغ18

 . حممود درويش19

 . توفيق نياد20

 . خليل حاوي21

 . يوسف اخلال22

 . أدونيس23
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 فهرس بأمساء الشعراء ومؤلفاتهم
 نوع املؤلف مؤلفاته اسم األديب

 حممد علي اخلفاجي

 . وأدرك شهرناد الصباح 1

 . حينما يتعب الراقصون ترقص القاعة2

 . الديك النشيط3

 ثانية جييء احلسني. 4

 . أبو ذر يصعد معراج الرفض5

 . ذهب ليقود احللم6

 . شباب وسراب7

 . مهرا لعينيها8

 . لو ينطق النابامل 9

 . مل يأت باألمس سأقابله الليلة10

 . حيدث بالقرب منا11

 مسرحية شعرية

 مسرحية شعرية

 مسرحية شعرية

 مسرحية شعرية

 مسرحية شعرية

 مسرحية شعرية

 ديوان شعري

 ديوان شعري

 ديوان شعري

 ديوان شعري

 ديوان شعري

 فدوى طوقان

 . اعطانا حبًا1

 . أمام الباب املغلق2

 ديوان شعري

 ديوان شعري

 حممود درويش

 . أوراق الزيتون1

 . أحبِك أوال أحبِك2

 . أمحد الزعرت3

 ديوان شعري

 ديوان شعري

 ديوان شعري

 حممد خضري

 . اململكة السوداء1

 مئوي 45. يف درجة 2
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